


ΕΠΠΠΙΠΙΠΠΠΜΠΗΝΙ 
ΕΞ 

ΕΞ 

ας ΑΝ ΩΣ... 

Ἡ ΙΒ ΕΠ ΠῚ Μ}: ἜΔΕΙ, " ΜΒ ΜΝΝΝ 

ΝΗ 
φΦοφουυυ πο υσφοσσσιο. 

{ΠΤ ἌΝΟΖΕ 
ὅρον τσσαμαυημαμανπηπαμαιταμης ἈΚ ΑΞ", ἢ ἍἯΠ Ι 

ΡΨ 

απ θα 11} 
ΞΞ 

ὩΞΞΡ  ΑΘΑΕΗΙΒΡΕΝΙΝΒυΙΛΜΆΜΟΕΝΑ 
᾿ ἡ ᾿ ον δὰ τα Μ᾿" μῳ». - ἊΣ δ, μ ΠῚ 

τ 
: ΐ ΑΣ ἀκ τες τε ο τορι ον ον νονντταρα 

ΧΟ ΧΟ ΤΕΓΑΓ ΤΕΤ  Έττ 

οὐπαπημττπηι 

ἐδ ὦ αἱ ὁ ὦ σ΄ ὦ: 

ΠΝ 

ἘΞ ἈΡΕΝΕΝΝ - Η 

ΕΠ υραο σένα 
ΕΞ ΠΟ ΡΠ ΠΗΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΠΠΙΠΠΠΙΠΠΠΕΒ τ 
-Ὁφρισ  οὐσνωπο-ασυποσυοοαοσαοώα Ὁ ἐν Βα. ἂν» «Ὁ ὧν ὧν ὧν «ὦ» (Ὅν. » 

ΕΠ ὶ 



ῬΕΟΟΙΙ ΠΙΑΘΟΟΘΗΙ 

ΓΝ ῬΙΑΤΟΝῚΒΚ ΒῈΜ ΡΥΒΙΙΟΑΝν.. 

ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΙΗΙ 

ΕΌΤΟΙΤ 

ΘΟΥΊΠΕΤΝΕΥ͂Β ΚΈΟΙΙ, 

γΟΙ ΤΠ 

ΞΕ 

ΤΙΡΒΙΑῈΙ 

ΙΝ ΑΕΘΙΒΥ͂Β Β. 6. ΤΕΥΒΝΒΕΕΙ 

ΜΟΜΙ 



ΤΙΡΕΙΑΈ: ὙΥΘῚΒ Β. α. ΤΕΥ ΒΝΈΒΙ. 



Ῥγδοίαῦιο. 

“ῬΣΟΟΘΙ ὀοχηγηοηὐαίίοποϑ δα Ῥ]δύο ΙΒ τϑῖ ῬαὈ]ΙΟδη. Ῥουὺ- 
πθηΐθϑ, ααϑ8 ππαπὸ Ῥυϊσηατη ἰού ργοαθαμπῦ, 1105 ΔαΙΠΟΟΌΙΩ 
ΟΒ.5. δχρουίδα βαθὺ. Α ῬΥΌΟΙΟ δηΐη 1080 αὖ ορίποι βαϊΐδθ 
ἴπ οοοῖα Β]δύοπιοο ϑαβουγαῖθθ οὖ ρϑῦϊ]ο φροβὺ 56}.01118 ποπ- 
Π111}15 ἀοοὐϊβΒΙτη15 ᾿πϑύγαοίδ ϑαπῦ; π60 ὑϑηῆθῃ Ἴθι ὑμ}15- 
βοΐ, ΠΙΒ1 Οἶγοδ ΘΠ ΤΩ. ὩΟΠρηὐΘβἰσηστη οχύϊ ιϑϑοὺ Ποπιο 81- 
αὙ͵5. οὐαὶ πατηϑηϊδαίθ ρῥυϑϑβίϑηβ, αἱ αὖ ὈΙ]]οὐμθοϑηλ 6οη- 
σογοσθῦ ῬῸῚ Οδ]ΠσΥθρηστη 8]1ατιθῖὴ Ἰ1ὈΥῸΒ ἀθβουι θη αοβ οα- 
ταν. Εἰχ αὐἱρὰβ 81 δα ποβίγαϊη Ῥουυθηθεαπῦ ϑοῦδθθιῃ: 

1) ῬτοΟΟΙΪ οοᾶθχ, 
2) Μαχοῖδιι. 346 Τ)ϑιηδβοὶὶ, 
8) ΡΙαϊοπῖβ 4 (Ραγῖβ. 1807), 
4) Ῥαϊαῦ. 898 ρῬδιϑάοχορυϑρβουητη, 

αυΐθυβ δοσρᾶϊθ ἔογίαϑθθ 8) Ῥαγῖβ. 1962 Μαχίὶ ΤΥΥΙΪ οὐ 
ΑἸΡ1π1. ἢ 

ῬΥΟΟΙΙ Ιριΐὰν οοᾶθχ, οομβίϑηϑ ὃχσχ [8γ. ΧΧΧ 9 οὖ 
γαίϊο. ου. 2197, τηϑιρυδηϑοθαθ οϑὺ απδίθυ πιο υτη ΟἸ]1} 

1) Ηδθοβ ᾿νηδρίηθθ ῬΥΟΟΙ͂Ι δρᾶ Ῥιίχατα ὅη8].  ἰῶ. 1 (οἷ 
οὐΐϑιη. ΘΟΠΟΘ1111 ὑρυ]δτα); Ῥ]αύομβ ἴῃ Ομ δ] οοΙ]θούΐομιθ ἰδ}. 
ΧΧΎΥΤΪΙ: Ῥαιαύϊηι Ὑ αὐὐθαϑοι βο ΒΥ  ἤθ] ὑ. 1; Ματοῖϑηιϊ ὡραὰᾶ 
Βα6116 τη]. ατῶῦχ 551: 46 Ῥατίβ. 1962 οὗ Θυθθποι ἴῃ ρτϑθῇ. 
ΜδχίτΩΙ Ὁ. ὙΠ. Ἰχ1115 ἢθὸ ὑθίηθη δ δοᾶθχῃ ποχηῖπθ βου 8 
οϑὺ Μᾶγο. 258 ΑἸθχϑπαυ! ΑΒ τοα βίθηβῖ5 (ΒΥ 1 ΡΟῪ ; ΠῚ. ΧΥ͂ βΒαα. 
ατὰῦχ δρυὰ Ἡπδ]]ΐθτα δ47 τον. 46 Ῥ}1]. ΧΙΥ͂ 185 ἢ. Ἐχτταῦ ΑἸ]Θ 
Φουτηῃ. οὗ ῬὨΠ. ΧΧῚ 48 5αα.. αποᾶ Ἰἴργοβ 2---ὅ οἰάθιη 1 ΡΥΔΤΊΟ 
566 ΔῸ 1) αἴγθιβο γί υτ: ααἱ οοπξοχὺ οὐδ Ματο. 296 (δίχηρί. 
ἴῃ ῬΆγβ., οἵ. 1615 νοὶ]. ΤΧ τ. ΤΧ, νοἱ]. Χ ρ. ὴ) οὐ 196 (ΟἸσχιωρίοα. 
1η ΡΙ αὐ... 

4, Ἶ 



ΤΥ ΡΒΑΒΒΑΤΤΙΟ. 

Ῥίαβ ααδιη. αὐἱϊπαυδριηία, απΐὰθ οἷα 27 : 181); 5᾽πρυ]86 
Ῥδρίπδθ 1ἴπθαὰβ δαροηὺ ἰπίοοπδβ ὕἤθυμδθ. Οπδίθι ΟΠ θ 8 
ῬΥΒοιΐθθα, ϑαπὺ [0114 ἄσο ἱπᾶϊοοια οοπύϊπϑηἑδ; ΟΥἼΠΘΙΙ 
ΘΟΓΆΠΙ ΠΠΠΠΘΙΌΒαΘΘ ποὺ 1Ππ|ϑύτο βομϑιηδῖθ: 

Τηᾶοχ Τιϑυν. ἔ. 2. 8 ([0]. 4 ποι οχύδὺ ΘυσΌυΘ 
ΘΙα5. αἋἹ παΙηοΥαΥΙῦ). 

Θυδί. 4 Τ8αγ. ἔ. ὅ---Τ2. 

) 8 -- ΗΕ ῬΟΙΙΘΙ αὖ. 
». 5- 4 [0γ. ἢ 18---Τθὃ. 
" ΚΕ βιρογϑαμῦ Τὰν. ἢ. 1604. 16. 
» Κ Βαρουδαμὺ γαΐύ. ἔ. 1561. 152. 
ω) ΚΖ--Κὸ Μαί. ἢ 88ὃ---δῦ. 
ν 4---28 . Ἑ 98ὅ-- 118. 
" «4 ἦν 11-Ξ. 11.-.--- 24, 

«44 . Ἐ δ8ὃ0---θ8. 
". 486[ΕΕ ». ἙἘ 28ὅ---82. 
) «485. 2422 . 1.-.1--1ὸῸὸ. 
». Ζ2ΠΗ-- Μά , 1. 119---1δ0. 
. ΜΜ|.---ΜΕ . Ἐ- θρ4--θ4. 
,., ΜΜ-.-- ΝΑ ». Ἑ 15δ8---ἮΡῦὐο. 

Ῥοβϑὺ αὐ. ΝΑ͂ ρουῦ Βαυᾶ τὰ ταυϊύαχα, ἀπτ5 ἔογίαϑϑθ 
ααθίθγηϊο; 6Χχ ἰπᾶϊθθ μίση υἱάθιηαϑβ πα]]σπι αἰ οδραΐ 
βθοαξαια 6886. Οὐοᾶοχ ἰρίθαν οΟἸἵτη Ρ]ὰ5 απ 400 [ὈΠογύτη 
αϊδ; ααἱ ΟὟ διπδίθαμι ρούϊαβ δαύαυϊαβ ἴθ ἅπο ψοϊυτηῖηδ 
ἀϊνίθαθ δῦ αὐϑι ΟὉ νοπαϊξοτίβ ἀγαχι τη. αὖ ΟἸΐτα ΑἸΣΙ. 
Νυτχμουὶ αὐδίογπϊοπατα πὶ 8ΠΡΊ 15 ἀοσχύΒ ὈΓΙΤαοΥατα [0110- 
τα Βουρυ βαπῦ; 568 ἴῃ οοὔϊοο γαίίζοαπο ποητ}}1 ρουϊουθηΐ,, 
Ῥᾶγ5 ᾿πγϑηύα Ἰθούπαιιθ α1Π01115 οϑύ. 

ΤΑρταγῖαθ ρῥυΐπαο πὶ] ἴδοι πἰδ1 ρύὸ ϑιοῃθίυρι ἰυὐῦθ 15 
τποίϑ! 05 ταϊπαβοῦϊαβ οἱπχιῦ; ὑοῦο ἄθηγατη 606106 ῬΘΥΒΟΥΊ ΡΟ 
δαῦ ἴρ88 δῦ ΥοΥΐβου 8]1ατὶ8 βουρύα βαπιπιδ, οὔτ, ρου]θρὶὺ 

δὲ οὔτ διομοῦγρο οοπύα]ῦ, δοοθηύαβ Βριυτα5. 1 ουΡα ΠΟίΠΟΠ 68 

Β0Π 118. δἄδθπ5 Ἰοοίϑαθθ ἱππυτηθυθὈ] ΠΡ 8 ΘΥΥΟΥΘΒ 5100 [6- 

1) Ῥαῖβ γαίίοθηθ οἰτουμηδθοθηο ῬΘΌΪΟ ταΐμοΥ ἴϑοῦδ οϑῦ. 



ῬΒΑΒΕΑΤΊΟ. ΒΕ 

ὙἱΟΥΘ5. 5100 οΥαΥ ΟΣ 5. [0]16η8. Γἰ θυ ]5. δαῖτ αα88 αΘ]Θη 88 
6886 νἱᾶοραῦ δὰῦὺ ραποία ϑβιαροιροϑυϊ (πμθαὰθ δἰυβπιοαϊ 
Ἰοοῖβ δοοθηΐαβ οὖ βρισιύτιβ ροϑαϊῦ; οὔΐδη. ΠῚ ραποία ΠΟῺ 
ροβίία βαπῦ, 568 ρτγοβοᾶϊα ἄθϑβδὺ, θουγαρίβίδθ δῦ βιβριοίο) 
φαὺ --- οὐ 1ἃ 5ϑθρίιιβ -- 685 ογδϑιὺ οὖ 1π βρϑῖ]0 γϑοθο 
ἀΠσοπίοι Ἰουϊσαῦο φοβυὶϊ -:- δαὺ ὁό, αὖ 5880ρ6. 5ἰπρυ]δθ 
Ἰίπθδθ [18 βίρῃηβ Θοιμρ]οσθηύαγ. ἢ) Οὐπβοηύαηθιμη οϑῦ ἸΟΠΡΘ 
Ῥ]αΥη85 ΤαΒΌΥαΒ ἰϑοίαθ 6586 Οὐ [1ὐ{θγ88 ὦ 0; ἢ ὃὲ ᾧ ϑῖο. 
Ἰηΐου 5686 οοιητηαΐαίαβ: αὔϑηὰ ἴῃ ΤΘΙῺ ὕϑιη 8ΏΧΙΘ Ἰπαυ]βι ὖ 
γουίβοσ, αὖ πο οοὔοχ οἰσβαῦθ δἀῆπθθ οὐὐμορτδρῃϊδθ ρατ- 
ἰαύθ ἰπβίρυιθβ βἰπύ. Ηδυᾶ τᾶγο αὰ86 Βαρρ]Θπᾶδ, ογϑηῦ ΒΌρτδ 

“ 

Βουϊρϑιῦ Ποὺ τηοᾶο: προσϑετος; ὉΔῚ ὈΙυτα οτηΐῖδϑο ουϑηῦ, 1π 
τηϑτσίπο δἀδαπίαν 1, αὖ πούϑι  ἸοΟὰΒ. ἹΠαΙΟΘΙΆΓ, 

ΤΆ]Π18, ἑθιαθη πο δαπούδγϊ Π151 τῶσο, π6 σαγιθύδίθ ἰθοίϊο- 
πατὰ ῬΤΟΥΒῸΒ ἱπῈ}}} ἀρρϑιϑύθπι οὐἸδσαμη ΟΠΘυ θα. [π’6- 
Ῥαποίϊο τηϑχί116 ΤηΘΙ ΟΥ̓ 1115 ϑϑὺ τ] ΘΥΡΊΠ8115 ΒΟΙῚΡΌΟΤΙΒ ΟΥ̓ ὐ1ο- 
Πθῖα ἴῃ δρᾶ, οὐ ῬΔΥΒΡΤΆΡΒΟΒ αΠΠ1σ μη Ἰββίπηθ ἀἸΒΟΘΙΌΘΏΒ. ---- 
ῬΒΥΒΔΟΎΘΡΗΤΙΒ. ΒΠΊΡΙΟχ δηι ἔγθαῦθηβ δῦ, αὖ ῬᾶΆθη6 Ῥαποί 
γί ἔαπραίατν; ταυΐου ποίϑ Τ. Ρ]δίοπὶβ Ὑ6] 811π|δ ϑαοοσἹΒ 
γοῦθα δῇογυαπίυν: μ80685 'π τηϑιοῖπθ ἰοῦ Σ- 9 Ῥ61 ἀποὺ 11Πη6088 
Ἰοοβ ϑχουϊρύαβ ρογεϊποῦ: βἰπητ ον ροθύθϑυτιμι γΘΥβα85. πούδ “ὦ 
1Πυβίγϑηΐαν. Ὁιοαπαθο ῬυοοΙαβ 1086 αἰΒροβι πιὰ ᾿παϊοδῦ 
γουρῖβ πρῶτον, δεύτερον οζ6., ἰπ τπιδτρίπθ ἀρραγοῦ α- β- νοὶ 

4- ΕΝ ἰαὐοτάστα ΑἼΠῸ οὐ ΖΥ (56. ἀπορία οὐ λύσις). 1η- 
᾿ 

βου ρύϊομ 65. Βθιηρ61,, Β6Π 118, ̓ πύογαάθτα ἀπο! 1008 βουρύδ δαμῦ 
ΘΙορϑη ββίταϊβ, αὐδτῦτη βρθοίτηθπ μ8065 ἴῃ ΡΙΐγᾶθ ὑδθα]δ. 
ῬΙΠροηα, ΠΙΡΓΑΥῚ οοπϑρίουδ οϑὲ οὐϊδιαι ἴῃ ὙΘΙΌΙΒ αἸΤΘΙΠΆΡΙΙΒ: 
οὐ[κἄλλοσ, ἀϊπἄλλησ, κα τεῖδεν, ἀριϑμόν, σύνδεϊσμον. 

ον βού αὐϑηηαθδιηῃ ἃ Πἰταυῖο α1801]16 ΒΘΟΘΥῺ] ΑἸΧΙ; 
ἴδηθπ ὉΔῚ βου ροίοιαῦ ποίδ τοῦ ἀϊδίϊπσχι. Εὐχυϊ Ὁ γϑυὸ ἃ}1- 
χαϑηΐο ροβῦ, 5866. ΧΙ δυῦ ΧΙ, οοττγθοῖου (τη5), σαΐαβ ἀποῦαϑ 

1) Εα150 46. μῖ8 πούϊβ Ἰυἀϊοαχτιαῦ νἱνὶ ἀοοῦϊ, Ἰϑοῦμδβ 510 1π- 
ΑΙοδαῖ σοῦ οὖ βία: οὗ οὶ βίγαθθο. ΑΒ. 186 ΑἸ]θπ τ. ὅ0 ἃ 
Ῥιΐζγῶ ἀδοθρύαβ, ὅ680611 ν. 4. Βδοῖθ 1615 ἀθ ΜΘ|1580 Ῥ. 6. 



ΥἹΙ ᾿ς ῬΒΑΒΕΑΤΊΟ. 

Ἰπ6]θσδηΐθθ ΘΠ τηϊσατη αἀαϑηύαχη ἀἰδύθαῦ ἃ οοὔ!ο5. ρα] "τΊ- 
ὑπαϊπθ, Οὐ 8 ἔθτθ 0015 π]10 παροῦϊο οοσποβοαηΐαγ. Π1}Ὲ- 
ΟἼΟΥ αὐϑοϑῦϊο οϑὺ ἀθ οἷυβ πᾶθρ. Νβιῃ οὕτὰ οὖ ορίϊηξδϑ 
Ῥτδθοθδὺ Ἰθοίϊομθβ, απᾶβ ῬδΡ ΠΟΙ 1086 ρῬούθϑὺ ἱπυθη 1850, 
οὺ ἀθὑθυυίσηδβ, αὐ ππβαῦθηι ΔΎ ΠἾ586 ρούοϑῦ, ἀρρϑγθῦ ΘΌτχη 
δὺ οοαϊοθιῃ 810} ]θγὴ 8 ΠΏ αῖθ88. οὖ 580 ἰπρθηῖΐο Ομ ϑΌτη 
6886: αὐσ]αβαι8 ΘΘΠΘΥΒ ΘΧΘΙΡΙ]8 Ὠ16 ΘΠ ΤΩΙ ΔΙΘ ἸΟΠρτη οϑ, 
Θὰ 6Χ ϑρρᾶιδῦα [8.0]]]ΠΠγὴ6 οο]]Π]σαηΐαγ. 

ῬΥΙ͂ΟΥ ἸρΊ ΤΟΥ ΘΟΟΙΟΙΒ. Ῥδ15 ροβύασϑηι 5860. ΧΥ ΗδΥΟΠΙΙ 
Θαϊαβάδηι ἔαὶύ ΑὐΠ ΘΠ161815 (αὐἱ ἴπ ἢ, 27 ἴῃ τηᾶγρ. ἱπέ, βουίρϑιῦ: 
αὕτη ἡ βίβλος ἔστιν ᾿Αρμονΐου τοῦ ᾿4ϑηναίου ἔχει φλου- 
οἵα ξ::), ἃ 90. Τιαβοδχὶ ομηρύαβ ἅππο 1492. (86806811 ρΡ. 8) 
Ῥϑυυθηϊδ ἴπ Ὁ10]. Γιϑῦτ., ἴῃ αὐδ οϑὺ οοᾶ. ΙΧΧΧ 9 (Βαπᾶϊπϊ 
ΤῚ 192). Αρορτγϑρῆδ ὃχ 6ὸ ἔδοία βαθὺ ρϑποδ, (β΄ Π 061] 
Ρ. Θ᾽ δπυχμμογαὺ Ῥαχίβ. 1881. 1882 Απρο]. ΟἽ1 12 γαίϊο. 
228 Ῥαϊαῦ. 68), οχ ααἰδιι8 Θοτημηθίηοσο οοᾶ. Οχομι. 60]]8σ. 
ὁουρ. Ομυῖθ 99. ομαχύ. 8860. ΧΥ͂ οτωρίπια ἃ. 1621 (εξ 
ὕοχθ ΤΠ 84). Ἐπ ποὺ διηΐτα Οὐγπδθὰβ ῥυΐούθιμ Ῥδιίθια 
Θοτηταθ μα] Ῥ]δύομ]οἱ οαϊα10 Βαβῖ]θα6 1δὅ84 (0) πασᾶ ρϑθοα 
Βῖγα ϑιηθπάδία ἰῃυθηῖθηβ 5176. 088 διηθηᾶθηβ: ροϑὺ ἀΠΘΙΙ 
ὨΘΙΏΟ ΠΘαῸΘ 6 Τιϑαγθηύίϑηο ΠΘΟῸΘ ΘΧ ΘΡΟΡΎΘΡΗΟ Ὁ110 ααΐο- 
αύϑηι Ῥχούα] ργϑοίου Υ. Βοβίαση, αἱ] ὃχ 1110 οδρίθαμα 
ἸΠα]οθιη οαϊα!ϊὺ Ἡθυτη. ΠῚ 96 56ᾳ. Νϑιωα ἅθ Ῥιΐγα, ααἱ γατίαβ 
Ἰϑούομιοβ δπούανι, βαῦϊαβ οδὺ ἔβόθυθ. 

Αἰϑογᾶ ῬδΥΒ ἰΔῦθπη ρᾶβδβῶ οϑὺ τηϊβουϑηᾶδηι βῖνθ ἰρηϊ 
Βῖγ9 ϑαῦδθ ἰγϑᾶϊία: ἄθ αὰὰ Ἡο]βίοπῖαβ ἃ. 1640 5. γουθὶβ 
ααοϑῦαβ οδϑὺ: Ναην φιαϊογηοηθθ ἐ{{ ἐΐα οαγίδ, φιαγοογα οἰ 
φιυγοαϊηθ οογγιρύϊ ϑωιγυέ, ὐὐ ηνορυδγαμαθ αὐυοι ἡ φοραί, ἡ 

φιυίδιι8 υἱῷ ἀοίγήΐα ἰὐέθγαγιν. υϑϑίϊρέα αρραγομέ (β΄ 6Π061] 6). 
Θαΐη δἰϊϑυη ἄπο 0118, Ῥυΐτοα αὐδύθυ πὶ 18 κα ῬΥΟΥΒαΒ ἀΙ 550 11] 
8110 Δ] Βαπῦ; χαογύτα {χῖδι απο Βοίϑυητβ δχύθηὐ ΔρορΥδρΒδ: 

1) οοᾶ. Ῥαυΐβ. 1888 5860. ΧΥ͂Ι (Ρ) ν. 688ὅ---86. 
2) οο. Ομἴ8. Βὶ ὙΠΠ ὅ8 5866. ΧΥ͂Ι (0) 20]. 2827 54. 
8) οοἄ. Ἑβοον. Τ' ΠΠ2 5860. ΧΥ͂Ι (Π). 
τσ ΟΡ μδβοὸ ϑαϊάϊύ ἘΞ. 1681 ΒΒ. Μαβ. Τὺ 196 5ᾳᾳ., 

ἈπᾺ6 πἠοβίγθ, Βαχοταπὺ ΠῸ 1-- 4, 32 οὗ δἀᾶ, ρ. 478. 



ῬΡΕΑΕΑΤΙΟ. ΥΠ 

Οοίοσα πὶ ὈΙΡΙΙούμβοοασα ϑαϊσιαύοσθση ΕἸΟΥθη δὰ. Ῥοτ- 
γψοπουαπὺ Ἰρίααθ ἃ Ἠοϊβϑύθμιο ΑἸ]αῦϊο ΝΜογο ᾿πϑρϑούδ βαπῦ; 
ὃ. ϑαϊνίαιβ 1) βᾶθου]ο ΧΥ͂ΠῚ δα ΟοἸυμηπθηβοθ, 80 15 ἴῃ 
γαἰίοδπειη, αὶ παποὸ βαπὺ (Οοἄ. στ. 2197: πᾶχῃ ΟΟἸ σ]ηΠΘΠ 868 
ἴῃ ὈΪΡΠοἴμθου ψϑίϊοαπδ βαθὺ 2162---2254). Ἐκ πὸ ἰοίϑ 
Ῥᾶγίθ π|}1}] νυϊσαύσιη οὐαὺ Π|81 ρᾷιοᾶ ἃ ΜοΙῸ οὖ Μδ,ο, 
οατὰ ἃηπὸ 1886 Ἐν. οΠ0611 δῷ. ῬυῦΌ]ΔΟΙ ᾿ὰγ18 ἔθοιῦ, ααδ8 1π 
οοὔ. ΒαΥΡ. 1 6ὅ ᾿ἰπϑυπὺ ἃὴ Ηοϊβίθηϊο οὐ ΑἸ]αῦο 6 οοαϊοα 

ἴπτι ρυᾶ βεϊνίαίοβ ἀοιὐθβοθηύθ ἀθβουιρύδ. [)6 υϊὰβ 6 110- 
Π15 Ιααᾶθ πορ οϑὺ αποᾶ ἀϊοϑιη; πϑιη 8 ϑόΠ0611 δου θη 
οὐ ἀΠσοηύίαιη ϑοοθϑϑιῦ [{58Π67Ἱ ἱπρθηϊαγα, αὐἱ ρθιτητ δ, 
τηθη8, [6]1οἰβϑίτηΐβ ἰπνϑηθ βαβύα!10. Αὖὐ φῬϑαϊο ροβϑὺ Πϊο. 
Ἠοιχοπβύθιῃ οοάϊθθιη ἴρϑαμι, ααθὶ ἔππιβϑῖτα αὐϑοδινοσαῦ 
ΒΌΠΟΘΙ], ἃραᾶ Ῥιύγϑια διρβοοπᾶϊ οορπον! (ΘΟ πβογ. ἔ. ΚΙ. 
ῬΏΙ. 1887 60]. 88 544ᾳ.);} πθὸ τπυ]ῦο ροϑὺ Ριΐγα οπηηΐϑ 
ααδ6 ἴπ οοὔϊοθ ναίοδπο Ἰθρθιθ 5101 σιϑὰβ οὐδὺ δαϊαϊῦ ἴῃ 
ΑἼ8]. β8.0115 οὖ οἷδβϑθ. ' 2. Ριΐζγϑιῃ βαϊουἹβ ΤΌΠΟΥ 6. Τη8]6 
ξαπούπιῃ 6586 ἀθιποπβίσαγιὑ οἰ ὑσοπβίθιη (Β. Ρῃ. Ὗ. 1889, 
622. 668) Δα: 0115. Μ811 βομϑᾶϊβ (Ὁοἄ. Ναίϊο. Ἰαῦ. 9641), 
ααϊθαθ αϑὰ5 Πομη6118, οὐ! ϊῦ ΒΥΘ5]. Ρ81]1. ΑΡἈ. ΤΥ 8 (ΞΞ Ρ. 
128: 8-- 168, 12. οἀϊομῖβ. ποβίσϑθ). 

Τρ586. ἀΠι ρθη οοἄϊοῖθ οοπδίΐοπθ, αὐϑιη ἃπηῖ8 1892,08 
οὗ 1896 οοπίδοϊ, οοπύθπθαβ {556 1, Π181 ΟἸΙΩΠΙΌΤΩ ἔθυθ ἔο- 
ἸΙουαι ΤΑΔΥΡΊΠ 65. ΒΌΡΘΥΙΟΥΘΒ ὈΘΒΒΙη6. δβϑοαῦ 8101. Αοορα!ῦ 
αποᾶ 658 αυ88 61 856 ἰϑούα αἰ ΠΟΊ Πτοῶ βαπὺ ἴῃ 1] ΠΏ Θοδ, 
ψαείϊοδμδ, Οὐ] οΙ5. ΘΟΠΒΟΙΎΘΠΟῚ οϑαϑδ, ομδτία δδαα 10ἃ Ὀ61- 
βρίουδ, βαρεγάποία δῦ; ἀπᾶθ ἐϑούπιτῃ οϑὺ, αὖ τη] ΠῸΠ Ἰϑ1ὴ 
1601 φοβδίπὺ οὐ ϑ8θρ8. 81}1] δῃοᾶῦδυθ αθ88 181 δῃηῦθθι ῬΆΘΠΘ 
βοῖδβ αὐἱὰ οχύαυθ ἤθ668586 510. [Π 15 ΤΠ] ΔΙ ΟΊΠΙΌΙΒ ἸΠΒΡΙΟΙΘΠΟΙΒ 
ααϑηθατη θη ρΟΥ8 ΘΟΠΒΌΙ Βα τη, αὐδηίορουθ ΟΟΌ}18. ἰδἃ- 
Ῥογδυθυῖιη, ἀΠῆ0116 οδὺ ἀϊοῦα; 598 ἰδιηθῃ τασ]ύα πὸμ 1π- 
ὙΘΠΐΒΒΘΙῚ, ΠΙΒῚ ΘΟΥΆΤῚ 50Π6015 Δα Ταύτβ Θββθ1η, 6] ϑηΐθδ, 

1) Ο. 46 Θοθματγαΐ, ααἱ 46 ϑεϊνιθύοσυπῃ 110γ18. 56. αἰδραύδ- 
ζασατα 6586. Ῥχοταϊβοσοῦ, 588 ἄθ μαΐπβ ὁΟα 1015 [αὐ 15. 1 ΘΧΡΙΟΓΆΒ5Θ 
ΤΩΙ ΒΟΥ ϑ1. 



ΛΠ ΡῬΡΒΑΒΒΑΤΊΟ. 

᾿ς ΤΩΔΥΡΊΤΘΒ. ΘΧΘΙΙ ΘΙ απὺ αὐ ἴθ δ ϑύϊοαπϑτη ἀαδαίαθ δα . 
ομαγῦα, ὑθοῦμϑ οϑὺ οοῦθχ. ϑαπὺ δαύθιῃ Ὠ]: 

1) ΑἸοχαπᾶθν Μοταβ; αὐ αὐ88 οποίαγιῦ οἰβοιαπὺ ὁ0- 
ἀϊοθια ΜδρΊαΡ. 82. (ΟἸ νου! Κσ'Λαᾶ. 104]. Υ 408). Νοπηῦ]]8 
Ῥυ]]Ἰοανογαῦ ἴῃ ποὺϊβ δὰ αυδθᾶθχι Ἰοθᾶ πουϊ ἔοϑᾶθυῖβ (Ρᾶ- 
γ15115. 1668), αὐἱδθὰβ αϑὰ8 οϑὺ Ξ6Π0611. ἘσῸ ααϑ8 πΘοΘβϑδαΊδ, 
ογδπὺ ἀδβουϊθίδ παρα] 40 Α1]. ΟἸ νου, οαἱ οὐΐδτα μοο ]οθο 
ΒΌΤΩΙΩδ 5. Θ0Ὸ οΎΘί]8.8. 

2) Ἰπιοὰβ Ἠοϊ]βύθμϊαβ οὐ Τμ8ὸ ΑἸ]αϊα5, ααογατῃ 6χ- 
οογρύδ βαπὺ ἴπ ὁοα. ΒαΙΌ. 1 6ὅ (Η); ἅ6. χαϊδυθ απὰδθ τοδτο 
ΘΟΒΟΘ1110 ἄθρθο. Ταὐογάστῃ αἰβύϊηχι αὐδθ ῥυίπιο οὖ απ8θ 
ἀοϊπᾶθ βουιρία βαπὺ (Η5, Ἠ). 

8) Απρϑῖυβ Νδῖαβ, ουϊαθ βομθᾶδθ ἰπβαπὺ ἴῃ οοἄᾶ.  δίϊο. 
Ἰαὺ. 9641: αἀπογθτι τηϑρηδηη ρᾶγίθιη ἀθβουρϑιὺ Βιοι σοπβίθίῃ 
ΒΌΙΩΤηΘ 16 11 ΘΓ 1ὑδύθ τη1}1 ἀοπαγιῦ; ΠΟΠΠΠ1118, ἴρ586 ἄθβου 8. 
Φυδ5 ρᾶιίθβ Νίαϊτιβ οἀϊδουῖ, ἀϊβοθβ ἃ βο ΒΟ 110 ρ. 83. 

Φυδιηατιδηη ἨΟΥΤ) ὙἹΧΌΥΠΩ ΔΌΧΙΠΟ ἀϑα8 501, τηπ]ύδ, 
ΘΧΡΘΟΙΥΘ πὸ Ῥοΐαϊ; 564 αρϊοσαπασθθ αὐ1]18 ρυΐαθδϑιι οοπ- 
Ἰϑοούασα αὐ86 αοϑαπῦὺ οχρὶου. ἨἩοταμι ΒΌΡΡ]οη θη ου 1 
Ῥᾶυίθ ᾿ρβὃ; ῬΥΌΟΙ γοῦθῶ τοβίϊθαθυθ οοπαίτπ βδᾳ1η, ῥϑυΐθ 
Βαυϊοϊαῦαθ βπῃ 1ὐᾶ, αὖ 8510 ῬγΟΟΙΌΠπι ΒΟΥ ρ515886. Ῥοβ86. ρὰ- 
ἰᾶγθια: αὐϑ6 αἸἰβοθυποηὺ ρου]. ᾿ 

106 γϑιϊαπϑ πηι οροῖῶ ὑδηύτιπι ἸΠΟΠΘῸ 1ῃ6 ΒΘΙΏΡΟΥ 86- 
ποΐδβ8θ, ἈὈ1 δ οἱ8 ἀἸβοθᾶθυθιη, αὰϑ8 παπο ἴπ ὁοα᾽66 Ἰορθῃ- 
ΤΥ; Θούασα ϑαΐθη αὐ86 διηΐθ οουγθούαγϑη), ΥΟΥΒΟΙΊ5. οχύδ- 
Ὀαπὺ γϑγο γὙϑϊομθιη. ΠϑΌι556; 110160 ΘΗΪΠῚ ΤΟΙ ῬΓΟΙΒᾺΒ 
Ἰηα Πτὰ ἀρραγδύστη ΟΡ] υίββθα. [πὸ οΟΥΒΟρΥδρ ἰοὶβ 60- 
αἸσθγα ἴθ βθοαθαβ βύτη; αὐϑ ἴῃ 16 απο ποι ὈΙ8π6 ταἱῃὶ 
ΘΟΠΒΌΙ 4160, 564 βαπὺ αα8ι6 τηϑρ15 ἀο]θϑιη. Τπᾶϊοθϑ Τη6 08 
65 ἔΟγ6 Βρ6ΥῸ οὖ οἷβ ααἱ ἀορτηδῦδ ΡΒ]]ΠΟΒΟΡΒουΌΙη οὐ ααἱϊ 
ῬΓΟΟΙΣ ροπαβ αΙΟΘΠΑῚ ΘΟρποβοοσ γοϊθηῦ: τὴ86 πὸπ ἰοῦ 0608 
ΘΧΘΟΙΌΒΙΒ86 αὐοὺ ΒΟΒΟΘΙ]Π τη ἴῃ ἰπᾶϊο0 θρυθρίο ΠΟΙ τηΐγϑ- 
Ῥαπύαγ, αα] τηθδθ ϑαϊθίομβ δι θίδατα ἰδιηῦο 8ιηΡ]]ΟΥ̓ΘΤ. 6586 
τοραίανουϊηῦ. ρίαν Ἰοιθαν αὖ σγαύϊδθ ἀσϑιη οχὐηπῖθαβ αυἱϊ 
19 1π 80 6α]010Π6 Θοπβοϊθπᾶδ, δαϊανουαπῦ; 6 σαϊρὺβ ρυϑοῦθυ 
ἤϊο. ποι ὑσοηβύθιη ποιηϊηθπᾶδ, οϑῦ ῬΥηΟ ἰοθο Αοϑ θη 18 



ΡΕΒΑΒΒΑΤΊΟ, ΙΧ. 

τορὶᾶ ΒΟΥΟΙΪπΘΠ815, αα88 οὖ ΟἹπι βύαδια τηθῶ ἴπ Νθο- 
οΙαϊομπίοοβ Θοπίαίο, ἔοι οἱ πῦαπὸ ρϑοιπίδθ βαθϑιαϊαμπι [81- 
οἷνα, οἰθοιϊν, αὖ Βᾶθὺ ϑαϊδο ἱτπαρυῖτηὶ ροβϑοῦ; ἀθίπᾶθ ἱπά. 
δᾶάρογηιδομοι οὖ Ῥϑα]υ5 Υν οπα]απᾶ, αὐἱ τη6 ἴπ ΡΪδ- 
σα]18. ΘΟΥΤΙΘΘΠ 8 δαϊαγογαπῦ οὔ ἀθ τηυ]018 ἸΟΟἿ8. τηθ] ον 
τηὴ6 ἀοοσπογαηῦ αὐϑη ἴρ886 ἱπυθπθῦϑηι:; π6ὸ τοῖα ΕΓ. 
Ἡα]ύβοι, αὐἱ Θχουσβιθυβ σομπβου 5 ααδηύμτη παϊο ΠΌΥῸ 
Ῥτο αουιῦ αὐἰγῖ8 νἱᾶθῦ; οὐαμῖθαβ ἀθπίαθθ, ααἱ τι6 Ῥ6᾽ ἰ10- 
ἰθγὰβ ἄθ στϑῦυβ 51 Π0Ὁ}15 ἀοοπογιαῦ, αὐο5 ποιηϊηϑύϊη 8ΙΠΘΥΤΘ 

Π0]Ο. 

ᾶρδιη ΟΥΥΡ Ϊδθ τηθη886 ΝΟΥΘΙΙΡΙ 8ηπὶῚ ΜΟΜ. 

σα πη 5 ΚΡΟ]]. 





«ΠΡΟΚΛΟΥ͂ ΔΛΥΚΙΟΥ ΠΛΑΤΟΩΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ 
μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν Μουσῶν. 

Τὴν μέλισσαν ἱερὰν μέν φασι τῶν Μουσῶν εἶναι, βασι-- 

5 λείας δὲ καὶ πολιτικῆς ξωῆς ἀνθρώποις διδάσκαλον. τὴν 

τοίνυν κεφαλαιώδη τῶν εἰς τὸν λόγον τῶν Μουσῶν τὸν 

παρὰ Πλάτωνι τοῖς παλαιοῖς δοξάντων καὶ ἡμῖν προσεξηυ- 

πορημένων ἔμϑεσιν εἶ σοι φίλον μέλισσαν ἐπονομάξειν, οὔτε 
᾿ αἵ Μοῦσαι τῷ ὀνόματι μέμψονται οὔτε Πλάτων, ὃ προφή- 

το τῆς ὡς οἶμαι τῶν Μουσῶν, περὶ τῆς τῶν πολιτειῶν μετα- 
βολῆς ἐν ἐπείνῳ τῷ λόγῳ πραγματευόμενος, ὃν ταῖς ΤΜού- 
σαις ἀνέϑηκε. τὴν τῶν πολιτειῶν ἀπὸ τῶν ἀνωτέρω μετα- 

βολὴν εἰς τὰς προσεχεῖς οὐχ ὡς ἐξ ἀνάγκης οὕτω γιγνο- 

μένην δοκεῖ μοι παραδοῦναι τοῖς τῆς πολιτικῆς ἐπιστήμης 

τι ἀντιποιουμένοις (γένοιτο γὰρ ἂν καὶ ἀπὸ τῆς ἀριστοκρατίας 
εἰς τυραννίδα μετάπτωσις, οὐκ εἰς τὰς ἄλλας μόνον. τοῦ 

- ’ δ Α ’ 23 -“- 

πρατοῦντος βιασϑέντος ὑπὸ δή τινος ἔξωϑεν τυραννικῆς 

ξωῆς ἐπαναστάσης τῷ ἄρχοντι καὶ μεταβαλούσης τὸ σχῆμα 
τῆς πολιτείας εἰς τὸ ἑαυτῇ συζυγοῦν εἶδος τῆς παρανομίας" 

80 ἐν αὐτῇ μὲν γὰρ ἀδύνατον τῇ τοιαύτῃ πόλει γενέσϑαι 

1 ΤΏΒΟΙ, ν. 1. 2 ΒΌΡΡΙ. οχσ ἱπᾶ. οὖ βαρβου. (ἔ. 1090), ν. 8 οχύδὺ 
ἴπ Ο | οὗ ΡΙ. ΥἿΙΠ δ4δᾶ ρᾳᾳ. [ Θα86. 6 ρτοωχηΐο βαρουβϑαμῦ (Ρ. 1--- 
4, 22), Θχύϑπῦ ἴθ. ΟΡ 4 οὗ ῬιΙοίϊη. ΠΙ 4, ὃ οχ. ἄθορ. ΧΥ͂ 8, 2 

6 τὸν παρὰ ἴ5.] τῶν παρὰ ΟΡ 7 δοξαξόντων ΟῬ, οοτΥ. 
Ὀ16Ὲ] 8 ἔκϑεσισ Ρ 9 τῷ --- Μουσῶν οτὰ. Ῥ 11 ὃν 6] 
ἐν Ρ 12 ἀνέϑακε Ῥ ἀνάϑηκε Ο | ἀπο τὴν οχοϊατιῦ ἐν ᾧ, 
οοτΐθ 8]1αυἱὰ δαγοθύσχῃ οϑὺ 14 δοκεῖ μοι αν. Ο] δόκειμος Ρ 

20 γὰρ οἴη. Ρ 

ῬΒοσυσβ, 98. τ Ο]1. 11. 1 



2 ες ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τοιαύτην ἐπανάστασιν, τῶν ἀρχόντων Τοὕὔτω ϑείων ὄντων 
καὶ τῶν ἐπικούρων παιδευϑέντων τὴν αὐτῶν παιδείαν, ἔξω- 

ϑὲν δὲ γένοιτ᾽ ἄν τις βίαιος ἐπανάστασις), ἀλλ᾽ ὡς τὴν 
εὔταχτον ὕφεσιν μάλιστα δηλοῦν τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς 
δυναμένην, διὰ τῶν μέσων ἀεὶ καὶ ὁμοίων γιγνομένην. αἷ ὅ 
γὰρ ὁμοιότητες κατὰ βραχὺ προϊοῦσαν τὴν μετάβασιν μετὰ 
ῥᾳστώνης ποιοῦσι᾽ καὶ γὰρ ὥσπερ ἐν ταῖς ἀνόδοις αἵ προσ- 

ϑέσεις κατὰ μέτρα τεταγμένα γινόμεναι προξενοῦσι τοῖς 
ἀναγομένοις τὴν ἀπαράλειπτον διὰ τῶν μέσων μετ᾽ εὖπε- 
τείας εἰς τὰ πρῶτα περιαγωγὴν ἀπὸ τῶν τελευταίων. οὕτω 10 
καὶ ἐν ταῖς καϑόδοις αἵ ἀφαιρέσεις διὰ τῶν ὕμετ᾽ αὐτὰς 
τῶν τε ἀκροτάτων καὶ τῶν ἐσχάτων κατὰ τὸ συνεχὲς ἐπι- 
τελούμεναι πολλὴν δὐμάρειαν παρέχονται τῆς μεταβάσεως. 

ἔχει μὲν οὖν ἡ τοιαύτη τῆς μεταβολῆς εὕρεσις καὶ τὸ κατὰ 
φύσιν (πᾶν γὰρ τὸ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἑαυτοῦ φϑείρεταιν τῦ 

μαπίας. ὡς αὐτός φησι [Χ 6095 5844.7 καὶ γὰρ ἔξωϑεν 
φϑορὰ μὲν γένοιτ᾽ ἂν ὕλης τῆς πόλεως, μεταβολὴ δὲ ἀπὸ 
τῆς τοιαύτης ζωῆς μενόντων τῶν πολιτῶν οὐκ ἂν γίνοιτο, 

πάντων αἱρουμένων ἀπολέσϑαι τελείως ἢ μεταπεσεῖν εἰς 
αἰσχρὰν ξωήν), ἔχει δὲ ὡς ἔφην καὶ τὸ εὔτακτον ἐν τῇ 0 
ὑφέσει. τοῦτο δὲ. πανταχοῦ τῷ ἐπιστήμονιε διωκτέον ὡς 
ὁμοιούμενον πρὸς τὴν φύσιν, ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς φυσικαῖρ. 

μεταβολαῖς τῶν στοιχείων ἢ τῶν ἐκ τούτων αἵ μὲν διὰ τῶν 
οἰκείων μεσοτήτων ἑκασταχοῦ καὶ πρὸς εὐκολίαν καὶ πρὸς 
συνέχειαν ἀσφαλεῖς, αἵ δὲ ὑπερπηδῶσαι τὰ μέσα τὸ βίαιον 28 
ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν πολλάκις ἐναντίον, οἵας 
εἶναι τὰς «μὴ» καϑ' εἰμαρμένην κινήσεις ἔφη που λέγων 

1 τοιαύτη ἐπανάστασις Ῥ] ὁμοϑύμων βθηϊθηθ8θ ϑρύαμα οὐ 
ΤΘΡΟΏΘΙΘΙΩ, Ἕ οβδθὺ πιβιϊδύστη ; ὁμονοούντων Ὑν 616]. 2 8 
αὐτὴν" { ῥαστώνης ΟΡ | ἀνόδεισ ῬΙ “προϑέσεισ Ρ 
9 ἀπετείασ Ῥ 11 μετ᾽ αὐτὰρ! ῬΟΒΒΙΒ μέσων ἀεὶ 18 δὴ 
καταβάσεως 21 τῷ Ο] τῶν 2ὅ καὶ τὰ μέσα Ῥ 
26 αὐτῶν] 8τι αὐτὴν 
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ΕἘῚΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ὃ 

᾽ -ς » Δριστοτέλης ὀρϑῶς" οὐ γὰρ ϑέλει πηδᾶν ἄτακτα τὸ κατὰ 
λόγους τεταγμένους ποιοῦν, ἀλλὰ βιασϑὲν σαϑρὰν ἀπο- 
φαίνει τὴν ἐποικοδομουμένην τῶν ξαυτοῦ ἔργων τελείωσιν. 
Τὴν δὲ τῆς ἀρίστης πολιτείας μεταβολὴν αἰτίαν ἕξειν φησὶ 
τὴν τῶν ἀρχόντων στάσιν, οὐ γάρ που τῶν φαύλων ἐν 
αὐτῇ" καὶ γὰρ δὴ γίνεται εἰκὼν τοῦ παντός, καὶ οἵ μὲν 
2 νη - -»" ᾽ 5 » -" ῳω Ἁ 2 » ἄρχοντες ὁμοιοῦνται τοῖς πάντων αἰτίοις ϑεοῖς, οἵ δὲ ἐπί- 
κουροι τοῖς τῶν ϑεῶν ὀπαδοῖς δαίμοσιν, οἱ καὶ φρουροῦσιν 
ἀσάλευτον τὴν τοῦ κόσμου τάξιν καὶ ἀναστέλλουσι τὴν ἀπὸ 
τῶν χειρόνων ταραχὴν 

- ᾽ [νά Α - 9 »ἢ ’ἤ; 9 -" 7, 
τοῦ παντός. ὥστε καὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἕν τοῖς ἄρχουσι 

στάσις ἐγγινομένη φϑείρειεν ἂν αὐτήν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 
ϑησίν, οὃς οἱ ἐπίκουροι στεῖλαι δύνανται, καϑάπερ οἱ ἐν 
τῷ παντὶ δαί τὰς μερικὰς ζωὰς ϑορυβῶδες φϑεγγο- ν᾽ ὶ δαίμονες τὰς μερικὰς ς ϑοὸρ ς φϑεγγ 

“ . Α Ἁ - - 2 “ ἐλ ΒΩ 2 ; μένας" τὰς γὰρ τῶν ψυχῶν ἀπορίας, ἃς ἴσχουσιν ἐν γενέσει. 
᾽ ᾿Ὶ 9 ’ 2 9 7 Α ἋἋ ς ,ἃ - γενόμεναι. τὴν εὐπορίαν οὐβᾷ ἀλλαχόϑεν φαμὲν ἢ ἀπὸ τῶν 

ϑεῶν λαμβάνειν, παρ᾿ ὧν ὁ ἀληϑής ἐστι πόρος. παρὰ μὲν 
οὖν τῶν δημιουργιπῶν ϑεῶν λύεται τὰ τῶν φυσικῶν ἄπορα 
διὰ τὴν ὑλωνὴν ἐξανιστάμενα πενίαν, παρὰ δὲ τῶν δημι-- 
οὐργίας ἐφόρων τὰ τοῖς ἱερατικοῖς εἰωϑότα συμπίπτειν ἔν 
αὐτοῖς τοῖς ἱεροῖς ἄϑλοις, παρὰ δὲ τῶν παιωνίων τοῖς τῆς 

ϑείας ἰατριμῆς ὑπηρέταις, παρὰ δὲ τῶν Μουσῶν εἰκότως: 

τοῖς τῆς πολιτικῆς συμφωνίας τε καὶ ὁμονοίας προστάταις. 

ἐπειδὴ τοίνυν στάσιν τῶν ἀρχόντων αἰτιᾶται τοῦ λυϑῆναι. 

1. Αὐἱϑύ. ΡὮγβ. Ὑ 6. 2808 81 ἄρ᾽ οὖν καὶ γενέσεις εἰσὶν 
ἔνιαι βίαιοι καὶ οὐχ εἱμαρμέναι: 2 τεγμένουσ Ῥ| ποιοῦν] 
Ταϑήητη προϊόν | οἵ. ῬΊ, Ἰορ. Ὑ' 7865 μα. (ἿὟἯ 1989 8. ἑαυτῶν 
ΟΡ, οογ. ὕ. { ὁμοιοῦταν Ῥ | οὗ τ». ἴ, 16 [| οἱ] ὅσοι ΟΡ 

10 {τἱῦτα νουύβαῦστα οὗ ἀϊτα 1 1820. ἰῃ Ῥ, ἀπο ἴῃ Ὁ 
12 τῶ ἄρχοντι ΟΡ. 14 οὕς] οἷσ Ῥ ομί(οῖς) Ὃ Ι στῆλαι Ῥ (ηᾶ- 
τὰ ἀναστεῖλαι) 1ὅ ,φϑεγγομένασ ϑαὺ -μένη ἴῃ Ῥ 16 γε- 
νέσι Ρ 18 τοῖυϊ παρ᾽ οἷς | οὗ, Ρ]. βγταρ. 2080 β8ᾷα. 20 παρὰ 
[15.} περὶ ΟΡΙ δημιουργίας ξαϊθύτα, σϑύῦτα ραΐο τῆς ϑεουργίας 
ἀφόρων Ῥ 22 περὶ 
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4 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τὴν πολιτείαν τὴν ἁπασῶν ἀρίστην, ἄπορον δὲ ἦν, πῶς οἵ 
ἄριστοι στασιάζουσιν οὗ μάλιστα ζωὴν ἀστασίαστον ἔχοντες, 

ῳ Ν ΄ Φ δ ’ λ οἵ διὰ πάσης ἥκοντες παιδείας, οὗ πάντα κοινὰ κεκτημένοι 

καὶ μέχρι τῶν τελευταίων ἀπὸ τῶν πρώτων (καὶ γὰρ τὰ 
2 Ὰ 9 -»" ᾿, } Ἁ ’ 4 Ἁ ’) ἐπιτηδεύματα αὐτοῖς κοινὰ καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰ μέσα ὅ 

᾽ 2 » 2. Δ Α » τούτων). εἰκότως ἐπὶ τὰς Μούσας καταφεύγει ξητῶν, ὅπως 
δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσεν [ρ. ὅ453], Ὁμηρικῶς ἐπι- 
καλεσάμενος τὰς ϑεάς, πλὴν ὅτι τὴν στάσιν ἀντὶ τοῦ πυρὸς 

παρέλαβεν, οἰκειώσας τῷ πυρὶ τὴν στάσιν. ὃ ὃὸν γά 0 . ς τῷ πυρὶ τὴν . διακριτικὸν γάρ 
ἐστι τὸ «ττῦρ παντὸς ὀργάνου τεχνητοῦ. μᾶλλον. ὃ δὴ καὶ 1ὸ 0 5. 007 χνήτου. μᾶλλον. ὁ ἢ γαὺ 

’ - 7 9 ᾽; Α , ’ ’ μέχρε τῶν πρώτων ἀναλύει τὰ διαιρούμενα στοιχείων. Τί 
᾿ , ᾿ ᾿ ’ ᾽» 5 Σ ( Δ 5.» δὲ δή ποτὲ μὴ τὸν ἹΜουσηγέτην ἤτησεν αὐτῷ τὴν αἰτίαν 

“- - - ’ - »} 
χρησμῳδῆσανι τῆς τῶν ἀρχόντων ἔν τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ 

στάσεως, ἀλλὰ τὰς Μούσας; καίτοι καὶ πρὸς τὸ τὰ μέλλοντα 

ἐχφαίνειν ἐκεῖνος ὃ ϑεὸς οἰκειότερος ἦν. ἢ ὃ μὲν Μουση- ιτὖ 
ἢ Α Ο’ ῳ ΑΥ̓͂ 7 -ο “- Ἷ ς 4 

γέτης τὸν θλὸν ὡς ἕνα κόσμον πληροῖ τῆς ϑείας αἀρμονίας 

ἐκ τριῶν ὅρων συναρμόδας, νοῦ μὲν ὡς ὑπάτης, ψυχῆς δὲ 
ὡς μέσης, σώματος δὲ ὡς νήτης, καὶ μίαν ὡς ἀληϑῶς λύ- 
ραν δημιουργιπὴν ἀποτελέσας ἐκ τούτων τὸ πᾶν εἷς ἔχει 
τὸ κράτος" αἵ δὲ Μοῦσαι πλῆϑος οὖσαι τοῦ ἸΜουσηγέτου. 90 
προελϑὸν ἀπὸ τῆς ἐκείνου μονάδος εἰς τὸν ὅλον ἀριϑμὸν 

καὶ ἕν νέον ἐφιέμενον εἶναι... .. 
ΤΣ: 

κκ [ σεῶς τῶν πρώτων, καὶ τοῦ καιροῦ τὴν... .«. φη .-. ἢ. 1δ1:. 
2,., 7 Ἁ »} Α - 7 » ’ “ εἰσάγονταν μὲν ἀπὸ τῶν τοιούτων συνέρξεί ὧν π͵αίδων γενέ- 86 

σεις οὐκ εὐφυῶν οὐδ᾽ εὐτυχῶν. ᾧ καὶ δῆλον ὅτι ὁ Πλά- 
[ν] 

4 οἶξότον ἃ ΓῬ (οῦ 6 ἄ9}) 6 οἵ, Π118 ᾿τπΐτῶ οὔ. μ δ΄ 
ὁ ἣ ἢ Ρ 11 ]᾽Ῥ 12 δὲ οἵη. Ρ 18 χρησμω- 

δῆσαι ὋΡ 1Ὁ 8 τὸ ὅλον 19 εἷς ἔχει τὸ νἱχ βϑῃῦτχῃ. 
20 οὖσαν οα. Ὁ 22 οὗ ἴηἴτα ἢ 467 ἴῃ ΤΊ. 8060 22. ἐξαιέ- 
μενον (Ὁ) Ρ 24 σεως Ἡ, σεω. 1. (ν. σ΄. συνοιυκίσεως) |1]. καιροῦ 
ὦ τὴν ὃ (σ61 ϑ)η .. ν[ φη΄. .ἢσ (ὀφειλήσεις Η ἱπορύθ, ἔαϊη6 ϑήραν 
φήσεις Ὁ οὐ ῬδΥ ΘΗ 65Ὶ8 ϑα φήσεις πϑαὰθ Ῥου 6 Ώ8 9) 2ὅ εἶον- 
ται (585. σάγ οὐ -- αὐοᾶ ρῬουύιποῦ ἔοτῦ. δα 50} 1101) 



ΕἘῚΣ ΤῊΝ ΠΟΛΊΙΤΕΙΑΝ δ 

ΟΥ̓ ᾽ - - -“- -»ἢ" » , τῶν ἕπεσϑαι βούλεται τῆς σπορᾶς] τῇ τοιᾷδε καταρχῇ καὶ 
Ἁ ὔ ’ 2 2 ν 5 Ν Ἁ -» , 

τὴν τοιάνδε γένεσιν, ἀλλ᾽ οὐκ εἶναι τὴν μὲν τῆς κυήσεως 
ἠ 9 4 Α Ἁ - » ἥ -« 9 Ἁ ι μόνον ἀρχήν. τὴν δὲ τῆς τοῦ τεχϑέντος ζωῆς. ἀλλὰ καὶ 

ταύτην εἰς ἐκείνην ἀνηρτῆσϑαν καὶ συνέχειαν πρὸς αὐτὴν 

ἔχειν. τεχϑέντας δ᾽ οὖν οὕτω τοὺς δευτέρους ἐσομένους 
΄-Ὁ 3 “΄ῳ 

ἄρχοντας οὐκ εὐφυεῖς οὐδ᾽ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ καιρὸν 

σπορὰν αὐτῶν πρῶτον ἀμελήσειν τῶν Μουσῶν καὶ τὴν 

παιδείαν οὐκέϑ᾽ ὁλόκληρον μεταδιώξειν᾽ ἀλλ᾽ εἰ καὶ αὐτοὶ 

τῶν πρώτων ἀρχόντων ἐπιστατούντων καὶ διὰ μουσιμῆς 

ἤχϑησαν, ὅτε ἀμελῶς αὐτῆς ἐφαψαμένους οὐκέτι καὶ τοὺς 

μεϑ' ξαυτοὺς παιδεύσειν ὁμοίως, ἀλλὰ διὰ μόνης γυμναστι- 
κῆς᾽ ταύτης γὰρ οἱ μέσοι οἰήσονται δεῖν ἐπιμελεῖσϑαι τοῦ 

σώξεσϑαι χάριν. ἀμελήσειν οὖν μουσινμῆς διὰ ψυχῶν ἀφυΐαν 

ἐν τῇ παιδείᾳ τῶν τρίτων ἐσομένων ἀρχόντων τοὺς δευτέ- 
1ό ροὺυς οὐκ εὐφυεῖς ὄντας οὐδὲ εὐτυχεῖς διὰ τὴν παρὰ καιρὸν 

ὅποράν᾽ οὐκ εὐφυεῖς μέν, ὅτι μὴ πρὸς ὅλην τὴν παιδείαν 

ἔχουσιν ἐπιτηδείως. οὐκ εὐτυχεῖς δέ, διότι περιόδῳ τοιαύτῃ 
, 9 Ἁ 2 7 “. 2 ’ ’ ’᾽ 

συνετάχϑησαν 9. ἀρχὴν ἐπαγούσῃ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ λύσεως. 
Ἁ ᾽ » » - 2 ἡ γὰρ τύχη τῶν ἐκ τοῦ παντός ἐστιν ἡμῖν ἀἁπονεμομένων 

40 ἀποπληρωτική, συντάττουσα τὰ ἡμέτερα ταῖς τοῦ παντὸς 
τοιαῖσδε περιόδοις κατ΄ ἀξίαν, ἀμείνοσιν οὔσαις ἢ χείροσιν. 

ὔ 9 5' δ , Α ς 2.ϑ ,»,μδ - ς ἢ 
παιδεύσουσιν δ΄ οὖν οἵ δεύτερον τοὺς ἀφ΄ ξαυτῶν, οὐκξτι 

ε1διν. δὲ διὰ πάσης ὡς εἴρηται τῆς παι[δείας, ἀλλὰ διὰ μόνης 

γυμναστικῆς, καὶ ταύτης ὡς ἀναγκαίας πρὸς τὸ εἶναι. τοὺς 
᾿ ᾿ 4 9 ’ 4 9 7 ΒΡ . Ἁ 9 95 δὲ δὴ τρίτους ἀνάγκη τοὺς ἁμούσους ὄντας λοιπὸν ἅπαι- 

δεύτως ἔχειν πρὸς τὸ δια[κρίν͵]ειν τὰ διαφέροντα εἴδη τῆς 

ξωῆς τὰ φυλακικὰ καὶ μὴ φυλακικά, καὶ συνάψειν τὰ ἀνό- 

μοια ἀλλήλοις. συγχεϑέντων δὲ τῶν πολιτικῶν γενῶν ἔσεσϑαι 

δι 

1 Φ 

1 τῆι σπορ.. τῆι τοιᾶι, καὶ ταῖ: ἴτα. αὶ δὲ καταρχῆῇ ταῦ ((Θο60ὶ 
ἀυθιθαηὐθι) 12 ἴῃ ἰοχύα μέσοι εἰσάγονται (οι εἰσαγ 58.) δεῖν 

ἐπιμελεῖσθαι, ἵνα γρ. οἶήσονται δεῖν ἐπιᾷ, ταῦ υν. 19 ψυχὴ ταῦ, 
ΟΟΥΥ. τὴ δ 2ὅ ὄντας Η] 1..... σ | λοιπὸν γαῖ, εἴ Βυργῶ οἵ 88. 
τη 2κ 6 διακρίνειν ΘοΙηρ]ονῦ ΟΠ. 



6 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τοὺς τετάρτους ἀπὸ τῶν πρώτων στασιαστικούς, διὰ τὴν 

σύγχυσιν ἑκάστων ἀντεχομένων τοῦ πρωτεύειν" ἐν γὰρ τοῖς 
συγκεχυμένοις ἕκαστον ἐϑέλει τὴν ξαυτοῦ τάξιν ὑπερβαίνειν, 

μήτε τοῦ φύσει χείρονος ἔτι ὅμοια φρονοῦντος διὰ τὴν ἐν 
-ἷ ’ “ἢ ᾽ - -“ 2 ’ἤ 2] 

τῇ γενέσει μῖξιν, μήτε τοῦ δοκοῦντος ἀμείνονος ἄμεινον 
’ ῳ ἑαυτὸ μόνως δειμνύναι δυναμένου διὰ τὴν ἐν τῇ φύσει 

παραδοχὴν τοῦ χείρονος. Τέταρτοι δὴ οὖν ἀπὸ τῶν πρώτων 
εἰσὴν ἄρχοντες οἵ στασιάσοντες, ἀλλ᾽ οὐχ οἵ πρῶτοι. καὶ λέ- 

λυται τὸ ἀπορηϑέν, πῶς καὶ τοῦ κρατοῦντος στασιάσαντος 

ἡ πολιτεία λυϑήσεται καὶ τὸ ἀναμάρτητον ὑπάρξει τοῖς σο- 
"Ἤν . 2 ᾿ ᾽ ,»Ὃὃ Ξὃξβ,ξ ὃ ; 2227. 2 » φοῖς ἄρχουσιν᾽ οὐ γὰρ ἐν ἐκείνοις ἢ στάσις. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 

πολλοστοῖς ἀπ᾽ ἐκείνων, οἱ τῆς αὐτῆς ἔτι πολιτείας ἄρχοντες 

οὐ τῆς αὐτῆς μετέσχον παιδείας ἐκείνοις τοῖς ὡς ἀληϑῶς 
2 α« Ἁ ν᾽ -Ὁ ’ὔ 4 2) ’ 

ἄρχουσιν. τῆς δὲ ἐν τοῖς τελευταίοις τούτοις ἄρχουσι στά- 

σεῶς αἰτία τῶν τρίτων ἢ ἀμουσία, γεννησαμένη παῖδας οὐκ- 
ἔτι φυλακικοὺς διὰ τὴν τῶν ἀνομοίων ἀδιάκριτον σύγχυ- 
σιν τῆς δὲ τῶ ἶ χμουσίας ἡ τῶν δευτέρων ῥαϑυμία ἧς ὧν τρίτων ἀμουσίας ἡ τῶν οῶν ῥᾳϑυμ 

᾿ Α 9 .}. 
περὶ τὰς Μούσας, δι ἀφυΐαν οὐκέτι κατὰ τὴν ὅλην καὶ 

τελείαν παιδείαν, καϑ᾽ ἣν ἐτράφησαν, δυνηϑέντων ἐπ- ᾿ 18: 
ϑρέψαι τοὺς παῖδας" τῆς δὲ τῶν δευτέρων ἀφυΐας ἡ τῶν 
πρώτων περὶ τὴν τοῦ καιροῦ [ϑ]ήραν τῆς τῶν γάμων εὐὖ- 
καιρίας ἁμαρτάς" ἣν ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως ἐφελπυσάμενοι, 
πραγματείας πολλῆς δεομένης καὶ ἀγαϑῆς τύχης εἰς τὸ μὴ 
πολλὰ τοιαῦτα πταΐειν καὶ μόλις δι’ ἀμυδρῶν ὀργάνων 
τἀληϑὲς ἑλεῖν ἰσχυούσης, τὸν μὲν λογισμὸν ἐξάντη τῆς ἐπι- 
"λωσϑησομένης ἕξουσι τῇ πολιτείᾳ λύσεως, τὴν δὲ αἴσϑησιν 
ταῖς ἑαυτῆς παφοράσεσιν αἰτίαν τῶν ἐν τοῖς λογισμοῖς παρὰ 
τοῖς μετ᾽ αὐτοὺς ἄρχουσιν ἁμαρτημάτων ἀποφαίνουσιν. τριῶν 
οὖν τούτων ὀφειλόντων μάλιστα σπουδάξεσϑαν παρὰ τοῖς 

8 ἐθέλειν 0Β. 21 καιροῦ ΗἸ 1]. και... [ ϑήραν 85068Ἀ.} 
1, ἦραν 28 δεομένου, ΟΟΙΡ. 5ΟΒ. 24 μόλις καὶ, ὑΥ8ΏΒΡ008. ἴ8. 
Ι δι’ ἀμυδρῶν ὀργάνων μόγις Ῥ]. Ῥμδοᾶν, 2800 28 δὴ ἀπο- 
φανοῦσιν ὃ 
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ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΟΔΊΤΕΙΑΝ Υ 

ἐφεστῶσι τοῖς γάμοις τῶν φυλάκων, τῆς ἐκλογῆς τοῦ σπο- 

οίμου καιροῦ, τῆς συξεύξεως τῶν ὁμοίων, πρὸς ἣν δέονται 
τῆς τῶν χλήρων κομψείας, τῆς ἐνθέσμου συνέρξεως μετὰ 
ϑυσιῶν γινομένης, τὸ περὶ τὴν ἐκλογὴν σφάλμα τοῦ καιροῦ 

δ γενήσεται δίξα τῶν ἑπομένων κακῶν, καὶ τῆς λύσεως τῆς 
κι 2 τ ΄΄ πολιτείας καὶ τῆς στάσεως. ἀφ᾽ ἧς ἡ λύσις, ἐν τοῖς τετάρ- 

τοις ἀπὸ τῶν πρώτων ἁμαρτόντων συμπεσούσης. 

1. Ὁ μὲν σκοπός ἐστιν τοῦ λόγου τῶν Μουσῶν ἐκ- 
φῆναι τὰς αἰτίας. δι᾿ ἃς λύσις ἔσται τῆς ἀρίστης ἐν ἀν- 

10. ϑρώποις πολιτείας, οὔσας διττάς᾽ τὴν μὲν ἐν ταῖς ὅλαις 
τοῦ κόσμου περιόδοις. φορὰς καὶ ἀφορίας ὡς φυτῶν, ὡς 

4 “- ξῴων, ὡς σωμάτων, οὕτω καὶ ψυχῶν ἐπάγουσαν ἄλλοις καὶ 
“7 , - - » -» ο -“ 
ἄλλοις μέρεσιν τῆς γῆς" τὴν δὲ ἐν τοῖς μεριποῖς, ἐν αὐτοῖς 

- 27 ψ ’ “- ’ Α 2 -“ ἤ 

14 τοῖς ἄρχουσιν ὁρωμένην τοῖς μιμουμένοις τοὺς ἕν τῷ ποσμῷ 
- - Μ Ἁ 

ε1ὅϑν. χρατοῦντας᾽ τούτων γὰρ ἁμαρτόντων λυϑήσεσϑαι τὴν 
»- 5Λ ον ον ; “2 » 4 » πολιτείαν. εἰσὶ γὰρ οὗ μὲν φύλακες τοῖς ἐν τῷ παντί ϑεοῖς 

2 ᾿ [ω λ 2. » -“ ’ δ } - - ἐοικότες, οἵ δὲ ἐπίκουροι τοῖς δαίμοσιν, οἵ δὲ ϑῆτες ταῖς 
μεριπμαῖς ψυχαῖς ταῦτα δέ ἐστε τὰ ἀσώματα γένη... τῶν 
2 -“ , , ᾿ . , ς κ 
ἕν τῷ κόσμῳ διοικούντων τὴν σωματινψὴν φύσιν. ὡς οὖν 

40 οὐ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ψυχῶν ἀνατρέπει τὸ πᾶν. οὕτως 

᾿οὐδὲ τὰ τῶν ϑητῶν ἐκείνην, ἀλλ᾽, ὃ μηδὲ ϑέμις εἰπεῖν, εἰ 
Ο “ “4. Ο ’ [4 Ω λῚ “- 9 “ (οἵδ δαίμονες ἢ οἱ ϑεοί τι παρεώρων, οὕτως τὰ τῶν ἀρχόν- 

τῶν παροράματα λύσει τὴν παρ᾽ ἡμῖν πολιτείαν. Ὁ δὲ 
χαρακτὴρ τοῦ λόγου λίαν ἐστὶν ὑψηλός, πρέπων καὶ ταῖς 

ε5 Μούσαις ταῖς χρησμῳδούσαις τὴν λύσιν καὶ τοῖς ὑποΐει- 
μένοις πράγμασι κοσμικοῖς οὐσιν᾽ διὸ καὐτὸς σαφῶς εἶπεν 

ὑψηλολογούμενος ἐρεῖν [ρ. ὅ485], ἐνδεικνύμενος ὅτι μέ- 

τεισιν ἀπὸ τοῦ μέσου τύπου τοῦ πρέποντος ἠϑικοῖς λόγοις 

ὅ δὴ 46] καὶϑ 7 ἁμαρτῴώντων (ὦ ΟΧ ὁ) 14 ὁρωμένη, 
ΟΟΥΥ. ΚΟ.. 16 ἁμαρτώντων 18 μερικαῖς Η] 1..... καῖσ ] 
φῬοβὺ γένη ἄνω Ἡ,. να δυῦ ρὰ δὺυῦ μα ΘρῸ (ἰοϊθγδγθιῃ ἄνϑδυ) 
20 ἀνατρέπειν, οοττ. ὅοῃ. ἔξ οἱ δ6α. δοῆ. 28 ταῖσ ΟΧ ταῦ 
τα 21 ὑφηλολογουμένας ἴὅ. (μοἿαϊ οὉ καὐτὸς) 



8 ΠΡΟΚΛΟΥ 

ἐπὶ τὸν ἁδρὸν οἰκεῖον ὄντα τοῖς δηϑησομένοις. ἡ δ᾽ ἰδέα 
τοῦ παντὸς λόγου σεμνότης ἐστὶν προσήκουσα καὶ τοῖς πρά- 
γμασι (σεμνὰ γὰρ καὶ τὰ περὶ τοῦ παντὸς καὶ τὰ περὶ τῶν 
ψυχῶν) καὶ ταῖς ϑεαῖο. καὶ τὸ ἀπόκρυφον γοῦν καὶ αἶνι- 
γματῶδες τῆς σεμνότητος ἴδιον" οὐ γὰρ ἐϑέλει τὸ σεμνὸν 
πρόχειρον εἶναι τοῖς πολλοῖς. ὥστε τῶν μὲν τριῶν χαραντή- 
φῶν ὁ ἁδρός, τῶν δὲ ἕπτὰ ἰδεῶν τὸ μέγεθος ἥρμοσεν τῷ 
λόγῳ" τὸ γὰρ σεμνὸν ὑπὸ τὸ μέγεϑός ἐστιν. Ὁ δὲ τρόπος 
τῆς διδασκαλίας μικτός ἐστιν, ἀποφαντικὸς μὲν ὧν διὰ τὰς 
λεγούσας (πρέπει γὰρ ϑεῶν λόγοις, διὸ καὶ τοῖς ἐνθουσιά. 
ξουσιν καὶ τοῖς χρησμῳδοῖς), εἰκονιμὸς δὲ διὰ τὰ πράγματα᾽ 

ΓᾺ 9 τὸ γὰρ ἀπὸ ἀριϑμῶν ἐνδείκνυσθαι τὴν ἀλήϑειϊαν ἀπ᾿ τ 38:. 
εἰκόνων ἐστὶ διδάσκειν" οἰκεῖον δὲ ψυχαῖς καὶ τοῖς κοσμι- 
κοῖς πᾶσιν τὸ εἰκο[νικόν]. 

14. Τῶν τριῶν πολιτειῶν εἰς τὰς τρεῖς δημιουργίας 
9 ἣ 9 Ἁ 9 Ἁ ’ 3 ἣν ἀναφερομένων, εἰς τὴν 4΄ιον, εἰς τὴν Ζιονυσιακήν, εἰς τὴν 

9 -»" “Αδωνιακήν (πᾶς γὰρ πολιτικὸς ἀπεικονίξεσϑαι βούλεταί τινὰ 
δημιουργόν, ὃ μὲν πάντα κοινὰ ποιῶν τὸν τὰ ὅλα ποιοῦντα, 
ς Ἁ 7 Α - Α ᾽ 9 Α -:ὦ Ω Α ὃ δὲ νέμων καὶ διαιρῶν τὸν διελόντα ἀπὸ τῶν ὅλων τὰ 

, ς ἘΜ: »- Α ’ 535 Α ᾿ , μέρη. ὃ δὲ ἐπανορϑῶν τὸ διάστροφον εἶδος τὸν τὰ γιγνό- 
μενα καὶ φϑειρόμενα ἀνυφαίνοντα), νῦν ὁ Πλάτων περὶ 
τῆς πρώτης διδάσκων πολιτείας μιμεῖται τὸν ὅλον δημιουρ- 

» ς 5 2» 2) 5 5' Α , Α γόν. ὡς οὖν δὴ ἐκεῖνος ἄλυτον εἶπεν εἶναι τὸν κόσμον διὰ 
τὴν αὐτοῦ βούλησιν μέγιστον οὖσαν δεσμόν [Τίπι. Ρ. 410], 
οὕτω ταύτην τὴν πολιτείαν οὐκ ἄλυτον μέν. ἀνθρωπίνην 
οὔσαν, δύσλυτον δὲ εἶναί φησιν διὰ τὴν τῶν ἀρχόντων ἀρε- 
τήν. τοῦ γὰρ χαλεπὸν εἶναι κινηϑῆναι τὴν οὕτω συστᾶ- 
σαν ἴρ. ὅ465] ἐπὶ τὸν πολιτικὸν ἀναφέρει τὴν αἰτίαν. ὡς 

6 οὗ Ἠριταδρ, 1Π 268, 22. 286, 1ὅ ὅρ. Ῥτοοὶΐ ομγθϑίοχη. 2290, 
11 ὙΥ. [ΡΙυὐ.7 νιῦ. οι. 792 οἷο. 1ὅ οὗ Ῥε, τὰ Τί. 185: 
16 “ιονυσιακήν Ἠ]ΠΔ 1. διο...... ἦν 28 δὴ ἐκεῖνος 15.] δι᾽ 
ἐκεῖνον 24 αὐτοῦ 58. 471 τοῦ ὙΥοη4]17 τὸ [ σύστασιν 
28 ἀναφέρειν, οοΥτ. 868. ((οτῦ. ν 6σρ.) 

ὄ 

10 

18 
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τοῦ παντὸς ἐπὶ τὸν δημιουργόν. καὶ ἡ σύστασις οἰκεία τῇ 

δημιουργίᾳ᾽ συνιστάνειν γὰρ κἀκείνην εἶπεν τὸ πᾶν καὶ 

συστατὸν τὸν κόσμον ἐκάλεσεν. καὶ γὰρ ὡς ὃ κόσμος ἐκ 
- ν᾽ - τ - ᾽; -“ 9 ’ πολλῶν ἐστιν δεσμῶν, οἷον τῶν στοιχείων, τῆς ἀναλογίας, 

τῶν ψυχικῶν μεσοτήτων, τῆς ἐμψυχίας, καὶ πρὸ τούτων τῆς 

δημιουργιτῆς βουλήσεως, οὕτω καὶ ἤδε ἡ πολιτεία παντοίους 

ἔσχεν δεσμούς᾽ κοινὰ τὰ ἐπιτηδεύματα, κοινοὶ οἵ παῖδες, 

κοιναὶ αἵ κτήσεις. δύσλυτος οὖν καὶ αὕτη, καϑάπερ ἐκεῖνος 

488ν. ἄλυτος εἰ δὲ λυτή πώς | ἐστιν διὰ τὴν γένεσιν, δῆλον 

10 ὧς ὁ κόσμος μηδ᾽ ὅλως λύσιν ἐπιδεχόμενος ἀγένητός ἐστιν. 

1 

2 

2 

ῶι 

0 

ζψι 

τὴν δὲ αἰτίαν τῆς λύσεως αὐτὴν εἰς ἁμαρτίαν μὲν αἰσϑή- 
σεως ἀνάγων, περιόδου δὲ συμπλήρωσιν, ἵνα ἔχῃς καὶ τὸ 

Α 3 , . 33 - νι 9 ᾽ 7 
μερικὸν αἴτιον καὶ τὴν ἀπὸ τῶν ὅλων ἀνάγκην, διδάσκει 

σαφῶς, ὡς ἄρα τὰ συμπίπτοντα τοῖς ἐπιστήμοσιν ἐὰν ἢ 
δυσχερῆ, διὰ τὴν ποινὴν φύσιν εἴωϑεν μόνην σχεδὸν συμ- 

πίπτειν οἷον νοσεῖν οὐ παρὰ τὴν αὐτῶν ζωήν, ἀλλὰ παρὰ 

τὴν κοσμικπὴν τάξιν, καὶ ἄλλο τι πάσχειν τῶν μὴ ἐπιστη- 
, ι 2. δ Α ᾿ , ι Κ 7 

μόνων καὶ δι᾿ ξαυτοὺς πολλὰ πασχόντων. τὴν οὖν περίοδον 
ν᾽ ’ ἷν “ ’ “Ὁ ὔ ὔ ’ 9 

ἐπάγειν ὡς γενητῷ πράγματι τῇ πολιτείᾳ ταύτῃ λύσιν, ἅπο- 

χρωμένην τῇ παροράσει τῶν φυλάκων τῇ διὰ τῆς αἰσϑή- 

ὅξως, ἣν ἀνάγκη σπανίαν εἶναι, καϑάπερ καὶ πάντων ἐπι- 

στημόνων τὴν ἀποτυχίαν τῶν αἰσϑήσει προσχρωμένων, οἷον 
ἰατρῶν, κυβερνητῶν" ἀποτυγχάνουσι γὰρ σπανίως, κατορ- 
ϑοῦσι δὲ πολλάκις. διὸ καὶ ἡ τῆς πολιτείας λύσις τῆς 

τοιαύτης διὰ μακρῶν γίνεται περιόδων. 

1Β. Ταῦτα τὰ ἀξιώματα τὰ ἐν τῇ Περὶ οὐρανοῦ 
Πλατωνικὰ ἀναφαίνεται, τὸ μὲν “πᾶν γενητὸν φϑαρτόν᾽ 
ἐνταῦϑα [ρ. 8465]. τὸ δὲ πᾶν ἀγένητον ἄφϑαρτον᾽ 

2 οὗ ΡΙ. Τα. 294, 4τ͵ 829 οἷο. 7 δεσμούς 80}. κόσ- 
μουσ 9 ἴῃ 8664. αα8)ὲὸ Η οχμιθοῦ ἃ τὴθ πῸμ ἰθούΐδ, ῬΥΟΥΒῸΒ 
οογῶ βυπὺ [ δῆλον (τιν ἴ75. Ἰηϑθυρυηρθηβ δηΐθ διὰ 1ὅ σχε- 

δὸν 58. τη] ἔχον 16 αὐτὴν οὖ 58. ὥ 117 τάξιν ταξιν 
28 ἀποτυχάνουσι 26 οὗ Ατ. ἀ6 οδβϑίο 1 12 
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3 Π ἃ ΝΩ͂Ν ᾿ς 2 ᾿ Α 9 ἣ ἐν Φαίδρῳ [». 2465], ὅπου φησίν" ἐπειδὴ δὲ ἀγένη- 
τόν ἐστιν, καὶ ἀδιάφϑορον αὐτὸ ἀνάγκη εἶναι. ὃ γὰ » καὶ ἀδιάφϑορον αὐτὸ ἀνάγκη . ὁ γὰρ 
τρόπος πρόσκειται δηλῶν ὅτι ἀναγκαῖον τὸ ἀξίωμα. τούτων 
δὲ οὕτως ἐχόντων δῆλον ὅτι γενητὸς κατ᾽ αὐτὸν ὃ κόσμος 
2, ᾿ Φ ᾿ ; ...Ν ᾿ς 3 λ μ᾿ , ἄλλως, καὶ οὐ κατὰ χρόνον ἐστὶ γενητός᾽ ἣν γὰρ ἂν καὶ ὕ 

φϑαρτός. εἰ δὲ λέγοιέν τινες φϑαρτὸν αὐτὸν ὄντα τῇ φύσει 
γεγονέναι ἄφϑαρτον ] διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν, εἰ τὸ 1. 84: 
27 9. 9 ’ἤ ; 2 ’ 2} « ἄφϑαρτον ἀγένητον (ἀντιστρέψει γάρ, ἀναγκαίων ὄντων τῶν 
δύο ἐκείνων), καὶ τὸ γενητὸν αὐτοῦ δώσουσιν ἀγένητον 
πεποιημέναι τὸν ϑεόν. ὃ γὰρ ἄφϑαρτον αὐτὸν ποιήσας καὶ τὸ 
ἍΝ οὰχ 2 ’ ᾿ ἢ 2» -»Ἦ ο , ες ἀγενητον εύϑυς ἐποίησεν διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀκολουϑίας" ᾿ . 
ἀλλ᾽ ὃ αὐτός φησιν Πλάτων []ερρ. ΧΙ 9845], ὅτε τὸ γεγο- 

᾿ 2.) - ᾿ »νΝν ως) . ὦ νι νὸς ἄγενητον ποιῆσαν καὶ ϑεῷ ἀδύνατον" ὥστε καὶ τὸ φϑαρ- 
4 Ἁ 277 ΑΥ̓͂ Ἁ Ἁ ’ὔἤ 9 [4 2 

τὸν Γχκαὶ] ἄφϑαρτον, ἵνα μὴ τὰ προκείμενα ἀξιώματα ἀφα- 
’ , 5 - [μὴ » Α , ΜΕ 

νίσῃς. Πόϑεν οὖν δῆλον, ὅτι πᾶν τὸ γενόμενον φϑαρτόν: 
“ἋἋ »"»: 

ἢ ὅτι πᾶν τὸ γινόμενον ὑπ᾽ αἰτίου γίνεταί τινος. καὶ τού- 
του κινουμένου" τὸ γὰρ ὑπ᾽ ἀκινήτου γενόμενον ἀγένητόν 
ἐστιν, ἀΐδιον ὄν, ὅμα τῷ εἶναι ἐκείνου συνυποστάν᾽ ὃ εἴπερ 

-»" Ἁ ἀκίνητόν ἐστιν, 'πάντως εἴη ἂν καὶ ἀγένητον. πᾶσα γὰρ 
γένεσις ἢ κίνησίς ἐστιν ἢ μετά τινος κινήσεως" εἰ οὖν καὶ 90 
ὑπό τινος γίνεται, καὶ ὑπὸ κινουμένου γε τούτου. τὸ δὲ 
κινούμενον ἐν ταὐτῷ μένειν ἀδυνατοῦν, ἐν μέρει γενόμενον 
τῆς Ἡινήσεως, ὑπ’ ἄλλου μέρους αὐτῆς φϑαρήσεται" τοῦ γὰρ 
αἰτίου μὴ ὄντος εἶναι τὸ αἰτιατὸν ἀδύνατον" λυϑείσης οὖν 
τῆς ὑποστησάσης αὐτὸ κινήσεως φϑαρήσεται. ὅτι γὰρ οὐ 520 
πάσης ἦν ἀποτέλεσμα τῆς μενήσεωρ, δηλοῖ τὸ καὶ πρότερον 

κινεῖσϑαι τὸ αἴτιον τῆς τούτου συστάσεως. εἰ δὲ ἔκ μέρους 

ἐστὶ τῆς κινήσεως, ἐκείνου καταλήξαντος οὐκ ἔσται. Πόϑεν 
ἢ; Ο᾽ Α Α ’ 9 Ἁ ͵ 9 ΨΥ δέ, ὅτι τὸ φϑαρτὸν γενητόν; εἰ γὰρ φϑαρτόν ἐστιν, ἔχει τι 

2 ’ ,»ν ᾿ ᾿ ,. ἃ “Ὁ , ᾿ 
ἐναντίον, ἑκεῖνο δήπου τὸ φϑαρτικὸν ξαυτοῦ" φϑείρεται γὰρ 80 

μὲ ὅ 

4 δ]δει ὃ φύσιν 14 καὶ ἄφϑαρτον ἴτα. 84 4., 
46]. οι. 16 γενόμενον, ΟΟΥΥ. ΞΟ. 18 ὩΘΙΠΌΘ ἐκείνους. 
22 ἀδύνατον, ΟΟΥΥ. ἴ05. 
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ὡητὸ ἐναντίου πᾶν τὸ φϑειρόμενον. εἰ δὲ ἔχοι ἐναντίον, ἢ 

καὶ ἐξ ἐκείνου ὁδός ἔστιν εἰς αὐτό, καὶ εἴη ἂν γενητόν" 

8νϑάν. ἢ φϑαρέντος αὐτοῦ μόνως ἔσται τὸ ἐναντίον, γεγονὸς 

καὶ ἄφϑαρτον, μηκέτι εἰς ἐκεῖνο μεταβάλλον᾽ δέδεικται δὲ 

5 ὅτι πᾶν γενητὸν φϑαρτόν᾽ φϑαρήσεται ἄρα. φϑορὰ δὲ τοῦ 

ἐναντίου τὸ ἑναντίον᾽ ὥστε ἐκεῖνο ἔκ τούτου γενήσεται" οὐκ 

ἄρα ἀγένητον ἦν. Πόϑεν δέ, ὅτι πᾶν τὸ ἀγένητον ἄφϑαορ- 

τον; εἶ γὰρ φϑαρτόν, δεδείχαμεν δὲ ὅτι πᾶν τὸ φϑαρτὸν 

γενητόν, ἔσται τὸ ἀγένητον γενητόν" ὥστε τὸ ἀγένητον ἄφ- 

10 ϑαρτον. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἄφϑαρτον ἀγένητον" εἰ γὰρ 

γενητόν, ἔσται φϑαρτὸν τὸ ἄφϑαρτον᾽ δέδεικται γὰρ ὅτε 

πᾶν τὸ γενητὸν φϑαρτόν. Τὰ ἄρα τέτταρα ἀξιώματα ἄλη- 

ϑῆ, ἠρτημένα δυεῖν ἀξιωμάτων, ὧν τὸ μὲν λέγει τὸ ἀπὸ 

ἀκινήτου πᾶν ὑποστὰν ἀμετάβλητον εἶναι κατ᾽ οὐσίαν. τὸ 

16 δὲ τὸ ἀπὸ κινουμένου πᾶν ὑποστὰν μεταβλητὸν εἶναι κατ᾽ 

οὐσίαν. 

1Γ. Τίνα λέγει τὸν πάντα χρόνον, ὅταν λέγῃ, ὡς οὐδ᾽ 

ἡ τοιαύτη σύστασις τὸν πάντα μενεῖ χρόνον [». 465]; 

ἢ εἰ ὃ πᾶς χρόνος αἰῶνός ἔστι τοῦ παντὸς εἰκών (λέγεται 

40 γὰρ καὶ ὃ αἰὼν πᾶς" τὸ μὲν οὖν παράδειγμα τὸν 

ὥπαντα αἰῶνά ἐστιν [Τἴτι. 8857), μέτρον δὲ ὁ πᾶς αἰών, 

μέτρον ἄρα καὶ ὁ πᾶς χρόνος. ἀλλ᾽ ὃ μὲν τῆς τοῦ νοητοῦ 
ζῴου ξωῆς μέτρον, ὃ δὲ τῆς τοῦδε τοῦ κόσμου ζωῆς; ὃ 

χρόνος. καὶ εἴη ἂν τῆς τῶν ἐν αὐτῷ πάντων ἀσωμάτων 

ς5 κινήσεων καὶ σωματικῶν πασῶν κοινῆς συναποκαταστάσεως 

μέτρον παντελές᾽ ὃ δὴ πολλάκις ἀνελισσόμενον ποιεῖ τὸν 
ἄπειρον χρόνον, διὰ τὴν ἐν τῷ αἰῶνι δύναμιν ἄπειρον λαμ- 
βάνοντα τὴν κατὰ γένεσιν ἀπειρίαν. τῷ πάλιν καὶ πάλιν 
γιγνομένην ἄπειρον, ἐκείνης οὔσης ἀπείρου καὶ οὐ γιγνο- 

4 μεταβαλόν, οον. Η 18 ἀξιωμάτοιν Ἡ πθὸ ῥγουϑαβ ὁ6Υ- 
ἴσα ὦ 19 εἰ ὁ πᾶς --- 21 χρόνον 6 Ῥγοοῖο 5080]. ῬΙαῦ. δ468 

921 οὗ, ΡΙ. Τα. 809 28 ξῴου οτα. 5080]. 20 συνε- 
λισσόμενον 5080]. 

ΘΙ 
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ἕνης. ὡς οὖν πᾶς ὧν όνος τὸν πάντα βίον ἔγει τῆς 1. 8ὅτ. μένης. ὡς 5 χθῦνος 1 χει τῇ 
ε 

τοῦ παντὸς ἀποκαταστάσεως, ἐν ᾧ τὸ μὴ φϑαρὲν ἄφϑαρτόν 
ἐστιν. οὐδὲν οὖν φϑαρτὸν μένει τὸν ὅσπταντα χρόνον᾽ οὐδὲν 
γὰρ τῷ κόσμῳ συζῆσαν κατὰ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν περιοδικὴν 
ξωὴν φϑαρτόν ἐστιν, ἵνα μηδὲν ἔξω ἡ τῆς κοσμικῆς ὅλης -ὅ 
ζωῆς. ἀλλὰ πᾶσαι πάντων γενέσεις, πᾶσαι πάντων μετα- 

 βολαὶ ψυχικαὶ καὶ σωματικαὶ περιλαμβάνωνταν ὑπὸ τοῦδε 
τοῦ παντός. διὸ καὶ πᾶς κέκληται παρὰ τῶν Μουσῶν, ὡς 

“παντελῆ τὸν ἀρνϑμὸν προστησάμενος τὸν πασῶν μεταβολῶν 
, ἀφοριστικόν, ὃς ἀνακυπλούμενος ἄπειρος γίνεται. διὸ καὶ 10 
ἐπὶ τούτου τὸ ἄπειρον οὐχ οἷον ἅμα ἐστίν, ὡς ἐπὶ τοῦ 
αἰῶνος. 

14. Τὰ μὲν φυτὰ διέστησε τῶν ξῴων οὐχὶ τῷ αἰσϑη- 
τικῷ Περιπατητικῶς (οἶδεν γὰρ καὶ φυτῶν αἴσϑησιν), ἀλλὰ 
τῷ μονίμῳ καὶ πορευτικῷ. διὸ τὰ μὲν ἔγγεια προσεῖπεν, 15 
τὰ δὲ ἐπίγεια, τὰ μὲν φερόμενα ἐπὶ γῆς. τὰ δὲ κατερρι- 
ξωμένα ἐν γῇ. λέγει δὲ ὅτι οὐ τοῖς φυτοῖς μόνοις τοῖς ἐγ- 
γείοις ὡς ἐν τῇ γῇ πατερριξωμένοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς ξῴοις 

τοῖς ἐπὶ γῆς κινουμένοις [καὶ] περίοδοί τινὲς ποιοῦσιν εὖ- 

γονίας καὶ δυσγονίας σωμάτων τὲ καὶ ψυχῶν. οὐ μόνον 30 

δὲ φυτοῖς εἶπεν ἴρ. ὅ465] ἀπὸ τούτων ἀρξάμενος. ἐπειδὴ 

τὸ πράτος τῶν εἰμαρμένων περιόδων ἐν τοῖς ἥκιστα μετέ- 
χουσιν αὐτοχινήτου δείκνυται ζωῆς (καὶ γὰρ ὁ Τίμαιος 
[ν. 7173}] ἐν μόνοις τούτοις ἔφατο μὴ εἶναι τὸ αὐτοκίνητον, 
ἀλλὰ τρίτον μέρος τῆς ψυχῆς), οἷα δή ἐστιν τὰ φυτά" διὸ 26 

καὶ ἀπὸ τῆς φύσεως ὠνόμασται. τὴν γὰρ εἱμαρμένην φυσι- 

1 ῃοδὺ οὖν οϑὺ ὁ [| πᾶς ὧν 808.] πασῶν [ ἰπ βθαα. ρϑῦοϑ 
ἸΘΡῚ [ βίον] ἀριϑμὸν ἴ05. 1 ἔχει τῆς δ0}.1 ἐκείνης Ἡ, 1... χειτη. 

4 συξῆσαν ΒΟΥ1051] αὐξῆσαν Ἡ (μοη 1.), αὐὸ βουναΐο οὐδ᾽ ἔν 
γε ὕ8. 1 περιλαμβάνονται Ἡ (ωντ ἨΟῚ 1.), οουγ. 8. 8.πᾶ- 
σὰϊ [παρὰ 80}.] 1... ρὰ, πασῶν Η 9 προστησάμενος] ΠΟΠ 1. 
σύρο, ῬΟΒΒΙΒ ὕσοστ. (οὗ, 1 88,3) 18 τὰ φυτὰ --- 11 γῇ οοπίταχις 
5080]. ῬΙαύ. ὅάθδΛ᾽,ὀ 17 τῆν ϑιυΐο γῆι 55. ταῦ, οχὰ. 5080]. Ρ] δῦ. 
19 καὶ 46]. ὕ. 2ὅ ἀλλὰ 50}. ἄλλο : 
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1δ νος δηλοῖ δὲ καὶ αὐ[τὸς 
. - » 8 , .Ἃ , 2 ’ 
ἐν] Πολιτικῷ [ρ. 2129] λέγων" τὸν "όσμον ἀν[ἐστρεφ! ὃν 

δ ’» εἱμαρμένη καὶ σύμφυτος ἐπιϑυμία. [οὔκουν] ἕν τού- 
τοῖς μόνοις. . .. τῷ κύκλῳ φησὶν φερόμενα τῆς εὐγονίας 
καὶ δυσγονίας, [δ] δοκεῖ μάλιστα καϑ᾽ εἱμαρμένην μόνην - 

[ζῆν] οὐκ ἔχοντα τὸ αὐτοκίνητον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς πλείονα 
τὴν ξωὴν ἔχουσι καὶ ἐλευϑερω[τέρ]αν (δοκεῖ γὰρ μάχεσϑαν 

Α δ ἢ 4 ΈΕΥ,; . ᾿ “»Ψ ᾿ τὸ εἱμαρμένον πρὸς τὸ ἀδέσποτον) καὶ τῷ ὄντι σώματι 
-» ῳ -᾿ ἍἋ συξυγεῖσα ψυχὴ καϑ' εἱμαρμένην ζῇ καὶ ἢ καϑ' ὕπαρξιν 

ἢ κατὰ σχέσιν οὖσα σωματοειδής. Τά τε οὖν μέτρα τῶν 
βίων ἀπὸ τῶν περιόδων πᾶσιν τῶν κυκλικῶν καὶ τὰ εἴδη 

τὰ διάφορα τῆς ξωῆς. ὡς γοῦν καὶ ᾿ἀριστοτέλης [8 δ6η. 
ϑιηΐτη, ΤΥ 9. 7785 1] φησίν, ἕπονται ταῖς κυριωτέραις περιό- 
δοις αἵ ἀκυρότεραι. κυριώτεραι δὲ αἱ τῶν ἀιδίων, ἀκυρό- 
τεραν δὲ αἱ τῶν ϑνητῶν᾽ πασῶν δὲ εἰς πάντα συντελουσῶν 
τῶν ἀιδίων εἰς τὰ ϑνητά, ἄλλα ἄλλοις μᾶλλον αἴτια τῆς 
περιτροπῆς᾽ οἷον τῷ μὲν σεληναία περίοδος, τῷ δὲ Κρονία, 
τῷ δὲ ἄλλ Ἃ 2 Α Φν"ν “ἍἋ 2 ᾽ - Ἁ κὐκλῶ ᾧ δὲ ἄλλη τις ἢ ἀφανὴς ἡμῖν ἢ ἐμφανής. πᾶν γὰρ ᾿ 
κυνούμενον περίοδον ἔχει καὶ αἷτιόν ἐστι ϑνητῷ τινι περι- 

"“ 57 -Ὁ 3 2} 5 9 Α 27 ’» τροπῆς. εἴτε ϑεῖον εἴη ὄχημα εἶτε ἀγγελικὸν εἴτε δαιμόνιον. 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ μέτρα τῶν τριῶν βίων διάφορα πλή- 
ει χρόνου καὶ τὰ εἴδη τῆς ζωῆς, ὅτι καὶ τὰ αἴτια διά- 

Α 5. ’ ’ Ἁ ’ ’ ΦΥ͂ . , φορὰ τὰ ἀεὶ κινούμενα. λανϑάνει δὲ τί τίνος αἴτιον" καὶ 
ὔ Ἁ ’ Α Ἁ - ’ ς “ ς Α ι Α 

ϑαυμάξζομεν διὰ τί τὸ μὲν ξῇ μίαν ἡμέραν, ὡς τὸ περὶ τὸν 
Ο ή ᾽ Ἁ 3 2 “- 9 - Ὕπανιν ποταμόν, γεννώμενον μὲν (ἐν) ἀνατολῇ, ἀποϑνῆσκον 

ἌΆ.ᾳΨᾳᾳΘ.Ὸε Α ν, 2 ’ ᾿ 2 - ,) μ δὲ ἐν τῇ δύσει, τὸ δὲ ἐννέα γενεὰς ἀνδρῶν γηρώντων, οὔχ 

1 φαμὲν ΒΌΡΡΙ. ὕ5. [ οὗἁ ἄθ οὐ. ομδϊ]ά. 48 5ᾳ. ΒΟ] σ΄ παϊθη 
ἄρον Ῥίοϊθιη. 16ὅ53 [| δηλοῖ δὲ καὶ τὰ τῶν περιοδικῶν λόγων Ἡ, 
510 ἴϑυθ οουσ. ὅ0Ἀ. (1. δὴ. .. δὲ καὶ αὖ]. .15. ὦ. .«.«ὧν 
2 ἀνέστρεφεν Ρ].] ἄνα... σεν Ἡ, 1. ἄνα 8 860 οὖ 5θ6αᾳ. 
ΒΌΡΡΙ. Ξο!. 4 1. μόνοισ. .11.}. ἡ... φερόμενα- Ῥαϊῦ Ἰρτῦατ 
[εἶναι μέτρα] κύχλῳ φ. φυῦ 5111. 9. καὶ {αὐτὴν [05. 28 δὲ 
τί (51 οϑὺ δ᾽ εὖ οχ δὲ τοῦ 26 οἵ Αγϊβίοῦ. ἢ. ἃ. 19 Αθ]ϊδῃ. 
Υ 48 ῬΙίη. ΧΙ 86 δἀᾶ. ὅο 8. 26 οὗ Ἡρβιοᾶ, ἔν. 188 ἘΖ. 
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ὁρῶντες πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ κυκλοϊφορητικά, καὶ ποῖα τ. 36τ. 
ποίων ἡγεῖται περιτροπῶν᾽ ἐν δὲ τούτοις ὥρισται καὶ τί 
[τὸ ἀίδι]ον, ὅτε τὸ πᾶσαν κοσμικὴν περίοδον ζῶν" καὶ τί 
τὸ μακροβιώτατον, ὅτι τὸ τὸν σύνεγγυς χρόνον τῆς περιόδου 
ταύτης βιοτεῦον" καὶ τί τὸ βραχυβιώτατον. ὅτι τὸ τῷ ἐλα- δ 
χίστην ἔχοντε τὴν ἀποκαταστατικὴν ξωὴν διεξάγον τὴν ξαυ- 
τοῦ περιτροπήν. 

1Ὲ. Θεῖον γενητὸν οὔτε τὸν ὅλον λέγει κόσμον, εἰ 
καὶ προηγουμένως τοῦτον, οὔτε τὸν οὐρανὸν μόνον οὔτε τὸ 
ὑπὸ σελήνην᾽ ἀλλὰ πᾶν τὸ ἀεικίνητον καὶ περιφερόμενον τὸ 
εἶτε ἐν οὐρανῷ εἶθ᾽ ὑπὸ σελήνην, ὡς μὲν σωματικὸν γενη- 
τὸν χαλούμενον (οὐδὲν γὰρ σῶμα αὐϑυπόστατον), ὡς δὲ 
ἀεικίνητον ϑεῖον᾽ μιμεῖται γὰρ τὰ ϑειότατα τῶν ὄντων 
ἄγρυπνον ἔχοντα ξωήν. καὶ γὰρ οὐδὲ εἶπεν τοῦ ϑείου 
γενητοῦ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν τὴν περίοδον περιλαμβάνειν, 
ἀλλ᾽ ἄνευ τοῦ ἄρϑρου ϑείου γενητοῦ" δι’ οὗ δηλοῖ πάν- 
τῶς ἢ τινὸς ἢ παντὸς ϑείου γενητοῦ. τὸ δὲ τινὸς οὐκ 

ἐπιστημονικόν᾽ ἀόριστον γὰρ πολλῶν ὄντων ϑείων γενητῶν 
καὶ οὐχ ἑνός. οὐδ᾽ ἂν πρὸς ἕν τι μόνον ἀντιδιῃρεῖτο τῶν 
ϑείων γενητῶν τὸ ἀνθρώπειον γενητόν᾽ οὐδὲ γὰρ ὃ ἄνϑρω- 0 
πος ἑνὸς τῶν ϑείων ἕτερος. ἀλλὰ πάντων, καὶ περίοδον ἔχει 

διττήν. ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων, ἣν μηδὲν ἔχει 
ϑεῖον γενητόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ ἕν τε μόνον. παντὸς ἄρα λέγει 
ϑείου γενητοῦ καὶ οὐχὶ τινός, ὅταν λέγῃ" ϑείῳ μὲν οὖν 
γενητῷ περίοδός ἐστιν, ἣν ἀριϑμὸς περιλαμβάνει 96 
τέλειος [». ὅ46}]. τῶν δὲ ἄλλων τὴν περίοδον οὐχὶ ἀριϑ- 
μὸς περιλαμβάνει τέλειος. ἐπεὶ καὶ εἰ [ [φήσ]ειέν τις τὸν 1.88ν. 
κόσμον μόνον λέγεσϑαι ϑεῖον γενητὸν καὶ διὰ τοῦτο τὸν 

ὅ μαὶ 

6 ἀποκαταστικὴν, οοΥΥ. Η | διεξά οὐ ὑτθ5 11. ἴπο. 58. 
8 ϑεῖον --- 14 ξωήν ϑοὺ 5080]. Ῥ]αύ. ὅάδ0 οὔτε] οὐ 5680]. 
9 τὸν ἐν οὐρανῷ 5080]... ἀπᾶθ τὸ ἐν οὐρ. 508. 26 ροϑὺ τέ- 
λειος οχύδὺ ἐπεὶ καὶ παντὸσ ἦν, εἰ ἔλεγεν τινὸσ ϑείου καὶ οὐ 
σφαντόσ᾽ αὐϑδ ΟἸηΗΪδ ΘΧΡ. τα 21 φήσειεν Ἡριΐα 28 τοῦτο 
Ἠρο12] τοῦτον 
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ἀριϑμὸν αὐτοῦ τὸν περιοδιμὸν τέλειον, γελοῖον ἀντιβα[λ]εῖν 
τῷ κόσμῳ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν τούτου περίοδον πρὸς τὴν 

κοσμικχήν᾽ οὐ γὰρ εὔτακτος ἡ μετάβασις, καὶ ταῦτα Μουσῶν 
- - -Ὗ 9 λεγουσῶν. πᾶν ἄρα λέγει ϑεῖον γενητόν, μεϑ' ὃ τὸ ἀνϑρώ- 

5 πειόν ἐστι γενητόν. τῶν οὖν γενητῶν ἀειμινήτων ὄντων ἢ 

οὐκ ἀεικινήτων πάντα τὰ ἀεικίνητα ϑεῖα καλέσας τὸ ἀν- 

ϑρώπειον ἀντιδιεῖλεν ἐκείνοις, οὐκέτε μίαν ἔχον ἕξωὴν καὶ 
ἀριϑμῷ τὴν αὐτὴν οὐδὲ ἀπαράλλακτον τὴν περίοδον. 4Διό- 
πξρ ἐκείνου μὲν παντὸς τὴν περίοδον ἀριϑμὸς περιλαμβάνεν 

’ -' 9 τέλειος εἷς ὧν ἐφ᾽ ἑκάστου καὶ ὃ αὐτὸς ἀποκαταστατικός, μήτε 

προσϑήκην μήτε ἀφαίρεσιν ἔχων" καὶ πάντων τελειότατος ὁ 
τοῦ παντός. μέρη γὰρ οἵ ἄλλοι, καὶ εἰ τέλειον εἶεν, τοῦ 
κοσμικοῦ χρόνου, ὡς καὶ αὐτὰ τὰ κινούμενα μέρη τοῦ κόσ- 
μου πάντα, καὶ αἱ ξωαὶ αὐτῶν τῆς κοσμικῆς ζωῆς καὶ αἱ 

περίοδοι τῶν περιόδων. γενητὸν μὲν οὖν καὶ τὸ πᾶν σῶμα 
καὶ ἕκαστον σῶμα, κἂν ἀΐδιον ἢ καὶ ἀπὸ χρόνου παντελῶς 
2 ἢ 3 »“ 

ἀγένητον, ὡς ἀπ᾽ ἄλλης αἰτίας μόνον γεννώμενον, ἀεί τοῦ 

ποιοῦντος αὐτῷ ἀεὶ τῷ εἶναι ποιοῦντος" γενητὰ δὲ κυρίως 
τὰ ἀπὸ χρόνου γεγονότα, ὧν τὸ ἀνθρώπειον ἐν τοῖς συνε- 

’ - Ω Α , 2 9 , 3 Α 20 γνωσμένοις πρῶτον. ὅτε γὰρ καὶ ἄλλα ἐστὶν ϑνητὰ πρὸ 
δ -ὐ - . 2 Α 94 Α - 9 ’ ᾿Ὶ “ 9 Α ἡμῶν, δῆλον" οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀιδίων καὶ λογικῶν εἰς τὸ 
9 Α - -»"Ὕ“» , Ὰ 2 ’ ἐν ’ 
ἀσϑενὲς τοῦτο ξῷον, καὶ βραχύβιον ἀμέσως ἡ δημιουργία 

- 2 - ε. 811. προῆλϑεν, ἀλλ᾽ ἔστι καὶ ἄλλα γένη μακραίωνα ἐγγὺς ϑεῶν 

οἰκοῦντα, (ὃς εἰς ἐκείνην [τὴν τάξιν τατ]τόμεϑά ποτε γέ- 
2 -᾿ 

ὁ νοιτὸ δ᾽ ἄν. .1.. ἐκείνων εἰς τὸ γένος ἡμῶν μετάβασις, 

1 Θ 

1 σι 

1 ἀντιβαλεῖν 3.8.7 ἀντικα εἴν Ἡ, 1. ἀντι....ν 6 πάνϊ]τατα, 
ῬΥΪῸΒ τὰ ἴπβ. το 7 (εἴδει καὶ ἀριϑιμῷ ἴ08. 18 τὰ 585. ταῦ 

11 μόνον] ἰᾶθο ὑαπῦΐυτα ὁἸηη8 οοΥΡὰΒ σοπίδαχα Θϑῦ, αυοα 6Χ 
]1ο πϑύστα οϑὺ. 516 δἄθμᾶυτα οθηβθο: μόνον, γεννώμενον ἀεί, 
τοῦ ποιοῦντος αὐτὸ ἀεὶ Θὗο. 18 ἀι οὐ βιρτϑ νυ 1. δὲ 
98 χἀὶ [| μακραίων, ταί 55. ας τιῦ 55. ὧν οὖ 800. ἴῃ ὦ ῬΓΟΥΘ 

ἐκείνην Η, ποι 1]. 94. τὴν τάξιν τατ- ΒΌΡΡΙ]. ὅσοι. (ῬΟ5515 
ταττόμενα) 95 ἐκείνην Ἡ, 1. νων [μᾶλλον ἀπ᾿] ἐκείνων ὅ0Ἀ., 
50 πὸ5 8 1105 δϑοθμαϊπησβ. Ετρὸ δ᾽ ἄν [ποτε καί. τις] ἐκείνων 



16 ἸΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

2 - -“ , οὐ κατ᾽ οὐσίαν ἀληϑῶς ἐκεῖ τεταγμένων, ἀλλὰ. .., ἐσχά- 
τῶν ἐκεῖ γιγνομένων. 

15. Τὸν τέλειον ἀριϑμὸν οὐ μόνον χρὴ νοεῖν ἐπὶ 
δακιἨζύλων τι]ϑέντας (οὗτος γ[άρ ἐστιν] ἀρυϑμητὸν μᾶλλον 

ἢ ἀριϑμὸς καὶ τελειούμενος καὶ οὐδέποτε τέλειος, ἀεὶ γιγνό- 

μενος), ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τούτου νοερὰν μὲν οὖσαν. περιέχου- 
σαν δὲ τὸν πεπερασμένον ὅρον τῆς τοῦ κόσμου πάσης 
περιόδου. ὡς οὖν ὃ Μὴν ἐπὶ σελήνης ϑεὸς ὧν ὑφίστησι 
τὸν ἀριϑμούμενον μῆνα τῆς περιόδου τῆς σελήνης, καὶ ὡς 
αἵ Ὧραι τὰ μέτρα τὰ ἐμφανῆ γεννῶσι τῶν ὡρῶν, οὕτω 
πολλῷ πρότερον ὁ τέλειος ἀρυϑμός ἐστιν ὃ ἑστὼς πρὸ τοῦ 
κινουμένου. καὶ καϑ' ἕκαστον τῶν ἀειμυινήτων ἔστιν τις 
νοῦς, ὃς καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἐν αὐτῷ συμπεραίνεν καὶ τὴν 
ἀποκατάστασιν τὴν σωματικήν. οὐκ ἄρα δεῖ ζητεῖν, τίς ὁ 

τέλειος ἀριϑμός, εἰς μυριάδας ἀποβλέποντας τόσας καὶ τό- 
δας. οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἐπὶ τοῦ παντὸς εὑρεῖν τοῦτον, ὅτι 
μηδὲ πάντων τῶν κινουμένων δυνατὸν τὰς περιόδους εὑρεῖν᾽ 
οὐδὲ γὰρ πάντα τὰ περμόντα κύκλῳ, πολλαπλασίων ὄντων 
τῶν μὴ καϑεωραμένων ϑείων καὶ δαιμονίων σωμάτων, καὶ 
ὧν δὲ ὁρῶμεν. ὡς τῶν ἀπλανῶν, τούτων ἑκάστου τὴν περίο- 
δον εὑρεῖν ἀδυνάτου πᾶσιν ὄντος. κινεῖται μὲν γὰρ ἕκαστος 
περὶ τὸ ξαυτοῦ κέντρον" κινούμενος δὲ ἔχει τινὰ χρόνον τῆς 
περιόδου, καϑ᾽ ὃν εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα τελευτᾷ" τούτου δὲ 
τὸν ἀριϑμὸν δαίμονες [ μὲν εἰδεῖεν ἄν, ἀνθρώποις δὲ τ. 81ν. 
ἀμήχανόν ἐστιν. εἰ δὲ καὶ] τῶνδε ηὕρηντο οἵ χρόνοι τῶν 

1 ἐσχάτη Η, σχα... 1. ορο; ΒΌΡΡΙΘ κατὰ σχέσιν δῦ Βἴτη. 
8 οὗ ἴὰ Τίχα. 2709 54. | τὸν τε. .δ. ϑμὸν 1., τὸν τοιόνδε ἀριϑ- 
μὸν Η. Ἠδθο οὖ 8644. 6Χχ 5080]. ΡΙαύ. ὅ46Ὁ" βᾳρΡὈ]. δοῖ., αὐὶ 
αοτὶ τὸν τέλειον δ᾽ ἀριϑμὸν --- ὃ περιόδου (δ΄ ΟΥ151) 
4 δαλκτ...... ϑέντας 8 .σελήνην Η, 1... ελή. ἡ. (αὐτὰ γτϑοῦθ 9) 

14 κἀὺὶ (Θχρ. τοῦ τὰν.) οὐκ 16 οὐ τοΐ δὲ δᾶ. ταῦ | ἐπὶ ---- 
τούτων ἵἴτα. δᾶ, τιϑ| τούτων, οοΥ. Η 2428 ὃν] ἣν 888 ἡ Ἰτ. 

“ 

94. μὲν εἰδειαν (810. οοΥΥ. ὅΐοι,, δα εἰδεῖδν) ἀνδοώ- 5015 1. Η 
οὅ 510 ἔδσθ βΌΡΡΙ. ἥΐο. [| τῶνδε [8.1] των δὲ Ἡ, 1. ὠνδὲ 

0 μ 

20 
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[ἡμῖν δρα]τῶν, ποῖος νοῦς πάντων τῶν δαιμονίων κινη- 
7 μὴ -" ὰ χὰ μ᾿ Α , Α 2 “ μάτων ἢ τῶν ἄλλων εὕρεν ἂν τοὺς περιοδικοὺς ἀοιϑμούς:; 

ἀλλὰ μὴν τὸν ἀποκαταστατικὸν τοῦ παντὸς ἀριϑμὸν ἐκ τού- 
τῶν ἀνάγκη μετρεῖσϑαι πάντων᾽ πολλῷ ἄρα μᾶλλον ἐκεῖνον 
ἀδύνατον εὑρεῖν. ὅσοι ἰδὲ τὸν ἐκ τῶν ἕπτὰ κοσμοκρατόρων 
βὑρεῖν ἐπειράϑησαν ἕνα καὶ τέλειον ἀριϑμόν. εἰς μέρος τοῦ 9 ράση ρύσμον, ξὺς μέρος 

᾿ 552 2, 92, λ » “4 5 ν παντὸς ἰδόντες φήϑησαν ἔχειν τὸ πᾶν. οὔτε οὖν τὸν τοι- 
οὔτον ἀριϑμὸν ἀποδεκτέον τούτοις ἀδύνατον ὄντα πρὸς εὕρε- 

ι “7 2. Ολ ’ ᾿ ’ὔ 2 Ἁ σιν καὶ οὕποτε τέλειον οὐδὲ περιέχοντα τὴν περίοδον, ἀλλὰ 
10 συμπαρατεινόμενον, οὔτε ὅπερ εἶπον ἄλλοι, τὸν αἰῶνα αὐτόν, 

ὅς ἐστιν τοῦ χρόνου πατήρ. περιέχει μὲν γὰρ καὶ ἐκεῖνος, 
2 -“" ““ῳ ἀλλ᾽ οὐ τὴν τοῦ ϑείου γενητοῦ περίοδον, ἀλλ᾽, ὥς φησιν 

2 5. κ Α 2 ᾽ ῖι γ᾿“ 4. 
“ριστοτέλης. αὐτὸν τὸν ἄπειρον χρόνον. καὶ ἔτι οὐδὲ 

ἀριϑμὸς ὁ αἰών, ἀλλὰ πρὸ ἀριϑμοῦ παντός, ἐν ἕνὶ μένων, 
1 ὥς φησιν ὃ Τίμαιος ἰρ. 873]. ὁ γὰρ ἀριϑμὸς ἐκεῖ, ὅπου 

δ ἷ . ἢ } 51 ν᾿, δ ᾽ ᾿ Α - ’ - ἑτερότης" ὃ δὲ αἰῶν πρὸ ἑτερότητος καὶ πρὸ τοῦ ἕῴου τοῦ 
- ς 

παντελοῦς. ἀλλ ἐπεὶ κατ΄ ἀριϑμὸν ὃ χρόνος ὃ ἐμφανὴς 

κυμλεῖται, ὥς φησιν ὃ Τίμαιος [ρ. 885], εἴη ἂν πρὸ τού- 
του ὁ κυμλῶν ἀριϑμός, ἀποκαταστατικὸς ὧν τῆς περιόδου 

Ὰ , 3 Α 2 - 2 ἤ 5 Α μω 2 80 πάσης. καὶ εἰ μὲν κἀκεῖνος ἐν γενέσει εἴη, πάλιν ἔσται κατ 
ἀριϑμὸν ἄλλον καὶ εἰς ἄπειρον᾽ εἰ δὲ ἀριϑμὸς μόνον ἀεὶ 

-“ ν) 

ὧν αἴτιος τοῦ κατ΄ ἀριϑμὸν κυκλουμένου χρόνου, ἀριϑμὸς 

ὧν αὐτὸς νοερὸς καὶ οὕτω χρόνος ὡς χορόνους τις ὦν, τοῦ 
’ 37 - ᾿ - Ἁ ΙΑ 9 [4 

1. ὅδτ, χορεύειν αἴτιος τῷ ποσμῷ (τῆς κατὰ γύλλον ἀπο͵καταστά- 

δι 

1 ἡμῖν ὁρατῶν ἴὕ8. οὐ 56}.] 1... .8. ὧν [1]. π΄... σνοῦ... ντῶ 

ονον μοΪ «νον νος μάτων ἦ τῶν ἄλλων. .ἴ. τοὺσ!....... κοὺσ 
ἀριϑ. οὐδ αλλὰ μην. .8.}...-ατὰα..... ὁν τοῦ π΄... 
ὠξτρδι.. .δὅ. νπολλωιάρα, οθθοτα Η 

Ἃ6 τῆϑθηβ. ΠῚ 10 ὙΥ. ΕἸχτηῖο. 2, 9ὅ 8. τηϑ]1τὰ {ἐν τούτοις 
18 οὗ ἀθ οδϑῖο 19, 2798 25 171, 2880 98 11 παντελῶσ. 

ΟΟΥΤ. τα ϑὅ 

Ῥβοουτβ, θα. ΤΟΙ]. ΤΙ. 2 
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σεως χορείας λεγ[ομένης]) .. ἐν τῷ ἑβδόμῳ τῆς Πολιτείας. 
[». δ294]..... Σωκράτης ἀληϑινὸν ἀριϑμὸν π|ρο- 

σειπτὼ]ν ἐν αὐτῷ φησιν εἶναι τὸ αὐτοτάχος καὶ τὴν αὐτο- 
βραδυτῆτα, καὶ χρῆναι τὸν ὡς ἀληϑῶς ἀστρονομικὸν ἐκεῖνον 
ὁρᾶν ἀντὶ τῶν ἐμφανῶν οὐρανίων χρονικῶν μέτρων. περὶ 
ἃ διατρίβουσιν οὗ πολλοὶ τῶν τὰ οὐράνια φροντιστῶν. εἰ 

Ἁ 2 4 Ω 7 Α δὋ,»ὔ Α 4 Α ;» 
γὰρ ἐννοήσαιμεν, ὅτε χρόνῳ μὲν ὁρέξεται τὸ ταχὺ καὶ βραδύ; 

τὸν δὲ ἀριϑμὸν ἐκεῖνόν φησι ταῦτα περιέχειν, συναγάγοιμεν 
ἂν ἐξ ἀνάγκης τὸν ἀριϑμὸν ἐκεῖνον χρόνον εἶναι" καὶ εἰ 

9 - 

προσεννοήσαιμεν, ὅτε ἢ ὃ μετ΄ οὐρανοῦ γεγονώς ἐστι χρόνος 
. 3 »“ 

ἢ πρὸ ἐκείνου τις. ὃ δὲ μετ΄ οὐρανοῦ γεγονὼς γενητός, 
φΦ ᾿ 93 »" δ ω οὗτος δὲ ἀληϑινὸς ἀριϑμὸς ὑπ΄ αὐτοῦ λέγεται, δῆλον ὡς 

- 2 

ἀναγκάσομεν ἐκείνου προεστάναι τοῦ κατ ἀριϑμὸν ἰόντος 
Α 9 ’ »" » Α 9 , ι 3 

τὸν αὐτοαριϑμόν, τοῦ γενητοῦ τὸν ἁληϑινὸν. ϑεὸς οὖν 
9 ἐν ᾽ὔ δ ή 3 -“" Ω 9 Α ς ἔστιν ὑπερκόσμιος ὃ χρόνος ἐκεῖνος. οὕτως ἀριϑμὸς ὡς 
9 - Ὰ ᾽ χω 2 -.- ,,7 [4 » 
ἀριϑμῶν πάσας περιόδους τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ξώντων. καὶ 

-“" ’ 

ἀποκαϑιστὰς πάντα κατὰ τὰ ξαυτῷ σύμφυτα μέτρα. καὶ 

οὗτος μὲν εἷς τέλειος καὶ ἀληϑινὸς ἀριϑμός" λοιπὸν δὲ 
2 - : ἄλλος καϑ' ἕκαστον ϑεῖον γενητόν, ὡς μὴν ἐπὶ σελήνης 

καὶ ἐνιαυτὸς ἐπὶ ἡλίου, καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως ἢ ἐμφανῶν 
ἢ ἀφανῶν, ϑείων ὄντων γενητῶν καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ζώντων 
κατὰ τὰς ἰδίας περιόδους τάς τε ψυχικὰς καὶ τὰς σωματικάς, 
53 2 [4 2 », ’ 5 δ 4 ν ’ 7 εἴτε οὐρανίας ἐχόντων τάξεις εἴτε ὑποσελήνους. ἀερίας τινάς, 
ἐνυδρίας ἢ χϑονίας. ἔστι γὰρ ἐν ἑκάστῃ μοίρᾳ τοῦ παντὸς . 88ν. 

εν δος, δὲ. 19 παντὶ τῷ ἀριϑμῷ .. 19 -. ἀποκαταστατικῷ 
ϑείου γενητοῦ [τ]ινος ἐκεῖνος ὃ τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ 

1 ὃν τϑαυΐτοῖθ νἱάθθυῦ βρδύϊαση; οὖ ἘΌῚ γϑυθατη δαὶ 
Βηΐνασα ὃ πϑῖη οὐϊθιηϑὶ προσεῖπεν 50. 1088, ΔΘ 510 αὐἱάθιῃ ὃν 80- 
ἔστω. ῬΙδύομπβ Ἰοοῦτῃ 1παϊοανιὺ 50 ., αὰὶ οἵὐ, Ῥχυ. ἴῃ τα. 244 
9 σωπράτης Ἡ, 1η111. 6. π6 ἄρβθιᾶογοβ δ]αυἹᾶ, οἵ, Ῥ]. Δρ0]. 18" 
ἀνὴρ τά τε μετέωρα φροντιστήξρ 8 συν. γ... .] μὲν 1... ΟΥαπῖδ, 
ἃοὺ Η 9. ἂν 55. τοῦ 12 ἀληϑινὸς] εἴτ. ταῦ ἂν. (ἄρχῃ. ν. 18) 

14 αὐτὸν ἀριϑμὸν, οοτΥ. 05. 18 λοιπὸν] δ ΘΧ ν τη ῦ τϑούθῃθ ὃ 
ο΄ δ Ῥγϑθοθβδὶῦ θυ δἱ γὰρ ὑποτέτακται 26 ϑείου γενητοῦ 
Ἡ, Ῥϑϑθῃθ 11}}} 1. [ -εἰου γενητοῦ Ἡ 50|08 1. 

10 

μι ὅ 

3 
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[ἀρυϑμ]ός, ἴδιος ὧν τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς [καὶ] μετρη- 
τικὸς ταύτης καὶ ἀποκαταστατικός. οὐκέτε τέλειός ἔστιν 

ἁπλῷς ὡς ἐκείνων ἕκαστος ̓  ἀλλά, καϑάπερ αὐτός φησιν 
[Ρ. ὅ467), μύφιος ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γεν ἐ- 

5 σεῶν. καὶ γὰρ οὗτος πρὸ τῶν ἀνθρωπίνων ἐστὶ περιόδων, 
εἴπερ κύριος αὐτῶν ἐστιν, περιέχων τὰ διάφορα μέτρα τῆς 
τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ ξωῆς καὶ τῆς εὐγονίας αὐτοῦ καὶ 
δυσγονίας. ἀλλὰ τοῦτον μὲν εἰς ὕστερον εὑρήσομεν ὅστις 
9 8 ἴω -«- κα ΑΔῳ ἐστίν νῦν δὲ ὃ παντὸς ϑείου γενητοῦ τῆς συμπάσης ζωῆς 

1ὸ ἀριϑμὸς εἷς καὶ πολὺς ὦν, ὡς καὶ τοῦ ὅλου κόσμου κοινὸς 
ν᾽ δ,» - ἢ - ᾿" ἣ ᾿ ᾿ δ᾽ 

καὶ ἑἕκάστον τῶν ϑείων γενητῶν ἴδιος, τέλειος μὲν ἅμα 

λεγέσϑω καὶ ἀληϑινός, (ἀληϑινὸςΣ μὲν ὡς νοερός, τέλειος 
Ε ἂῳ , - δὲ ὡς τελεσιουργός᾽ ὃς καὶ δῆλον ὅτι καὶ πρὸ πάσης ψυχῆς 

ἐστιν, εἴπερ καὶ ψυχὴ πᾶσα κατὰ χρόνον ἐνεργεῖ καί, ὡς 
2 ’ ἤ ἄδα λ Ν -» -Ἁ ΩΡ 

16 ἐν Φαίδρῳ λέγει ΓΡ. 341 Ἵ διὰ χρόνου ϑεᾶται πᾶν ὕπερ 
ἂν ϑεᾶται. νοῦς ἄρα τίς ἐστιν ϑεῖος. εἴπερ καὶ τὸ κατ 

αὐτὸν κινούμενον ϑεῖόν ἔστε γενητόν. 

1Ζ. Τὸν μὲν τέλειον ἀριϑμὸν τῆς περιόδου τοῦ ϑείου 
γενητοῦ παντὸς ὅτι νοερὸν χρὴ νομίζειν. εἴπομεν. τὸν δὲ 

80 τῆς ἀνθρωπείας περιόδου ποῖόν τινα ῥητέον; ἢ δῆλον ὅτι 
πολλοστὸν ἀπ᾽ ἐκείνου καὶ οὐκέτι τέλειον ἁπλῶς, διττῶν 
ὄντα κύριον γενέσεων, ὡς αὐτός φησιν, ἀμεινόνων καὶ χει- 

ὔ 9 Ἁ - Ἁ ὦ 9 [4 “ -“ 
ἢ. 89... ρόνων, ἄλλα συμφυᾶ μὲν τῇ οὐσίᾳ . . .. . .« - συμῳ[υᾶ 

δὲ... ὅθ. ἐ[φ]έστηκεν ταῖς περίοδοις τοῦ ἀνθρωπείου 
5 γενητοῦ, κύριος ὧν (ὥς φησιν) διττῶν, ἀμεινόνων καὶ χει- 

’ὔ ᾽ 9 Ἁ [ν κι 9 , 

ρόνων γενέσεων .. .«. «-«-«-.« τῶν, ἀληϑὲς ὅτι τῶν ἀιδίως 

περιαγομένων δεῖ τινα προὐὔπάρχειν τῆς πυρλήσεως αἰτίαν 
ἀκίνητον. ἐπεὶ οὖν καὶ τὸ ἀνθρώπειον γενητὸν ἔχει περιό- 
δους, εἰ καὶ ἀμείνους ἢ χείρους, ἔστιν τις ὁ καὶ τούτων 

ΞῸ- 2 “«-Ὄ 

80 μετρητιπὸς πρὸ τῶν κατ΄ ἀριϑμὸν μετρουμένων. ὃ μετρῶν 

1 καὶ ΒΌΡΡΙ. 80. 12 ἀληϑεινὸδ, ν᾽ ΘΧ 8ὲ [ΆΘΘΙΘ οορριῦ 
ταῦ | Θαᾶα, 18. 24. ἀιΐθ ἐφέστηκεν ἴον, ὁ, (4. 6. ὃς) 
25 φησιν --- χειρόνων 50105 Η 26 γοϑὺ γενέσεξων ΤΟΝ οϑὺ καὶ 
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αὐτάς, εἴτε τις Προμηϑεὺς ὧν εἶτε καὶ ἄλλος τις τῶν τε- 
λούντων ὑπὸ τὸν ἕνα τῆς πάσης αἴτιον παλιγγενεσίας ϑεὸν 

ἔν τε τοῖς ϑείοις γενητοῖς οὔσης καὶ τοῖς μὴ ϑείοις. πᾶσα 

γὰρ ἡ χρονιπὴ σειρὰ τοῦ ἑνὸς ἐκείνου ϑεοῦ ἀνῆπται, με- 
τροῦσα τῷ πάλιν καὶ πάλιν τὴν ἀποκατάστασιν ἑκάστων 
καϑ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον. δεῖν οὖν λέγω καὶ τὸν κύ- 

οιον τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ 
περιόδων ἀριϑμὸν ὁρᾶν μὴ μόνον ἐν αὐταῖς ταῖς κατ᾽ αὖ- 
τὸν ἀνακυκλουμέναις ψυχαῖς καὶ συντελούσαις εἰς τὸ ἀν- 
ϑρώπειον γενητόν, μηδὲ ἐν τῇ εἱμαρμένῃ μόνον, ἀλλὰ πρὸ 

τούτων αὐτὸν καϑ' αὑτόν; εἶτα καὶ ἐν τῇ εἱμαρμένῃ καὶ 
ταῖς ψυχαῖς. τὸ γὰρ ἄμεινον καὶ τὸ χεῖρον τῶν γενέσεων 
ἀπὸ τῆς ποιᾶς ζωῆς τῶν ψυχῶν καὶ ἀπὸ τῶν εἰμαρμένων 

συμπλέκεται περιόδων. εἰ οὖν ἀμφοτέρων εἱμαρμένη περιέχει 
τὴν αἰτίαν τῶν τε εὐγονιῶν καὶ τῶν δυσγονιῶν, ὁ δὲ 
διπλοῦς οὗτος ἀριϑμὸς παράδειγμά ἐστιν ἀμφοῖν, εἴη ἂν καὶ 
ἐν τῇ εἴμαρμένῃ πάντως" καὶ εἰκότως, ἐπειδὴ καὶ πάϊσης 1. 8ϑν. 

τῆς [γενέσεω]ς τὸν ἀριϑμὸν περιείληφεν ϑείας [τε καὶ ἀν- 
ϑοωπίνης"] ἢ πῶς ἀποκαϑίστησι τὸν κόσμον κατὰ τοὺς 
οἰκείους ὅρους, πάντων οὖσα κινητικὴ τῶν ἐγκοσμίων, τῶν 
βραχυπόρων καὶ μαπροπόρων;: ἀλλ᾽ αὐτὸν ἀνάγκη καὶ ἐν 

αὐταῖς εἶναι τοῦτόν γε ταῖς ψυχαῖς ταῖς εἰς τὸ ἀνθρώπειον 

15 

γένος ἰούσαις ζωτικαῖς" αὐτοκινήτως γὰρ ξῶσιν καὶ οὐ πέρι- 

ἄγονται μόνον ὑπὸ τῆς εἱμαρμένης, ὥσπερ τὰ πληγῇ νεμό- 

μενά φασιν, ἀλλὰ καὶ ξαυτὰς περιάγουσιν. ἔστιν οὖν ἀριϑ- 

1 6 Ῥτγοιηθίμθο οἵ. ᾿ηΐγ ἢ. δὅ 16 αἰἶτί ταῖ, αν 88. τη 
111. σης. .53. πε..... ἰφενϑειασ. .38 ο[ στησιν 18 -στον]. Ἡ, 
γενέσεως βαρ. ὕ. περιξίληφεν. οὖ τὰς ϑείας" ἡ Η 19 1. στη- 
σιν. νο. .535. πάντων οὖσα κι... 35. . ... αχυπόρων κ΄. .1ἴ.} 
ΕΣ ΑΥὙὮ. .Ἀ..3Ξ |{- .385. γένοασ]. .. σα. σξ. ..8. νή. 
γὰρ ξῶσιν] 90 οἵ ΡΙ. δ4θ8 21 αὐτὸν 508.] αὐτὴν Η 
22 ἀ6 τοῦτόν γε ἀαθδιο 28 ξοχύ. ξζωτικῶς: οοτίο ξωτικαῖς διαῦ 
ΟΟΥΤ. αῦ Ῥουρθύϑιη. θχοθρύμσχῃ 24 Ἡρυϑο ἔν. δὅ Βγν. (πᾶν 
ἑρπετὸν πληγῇ νέμεται) 
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ι Α ᾿ - ᾽ 9 4 μὸς ξωτικὸς κινούμενος περιοδικῶς, {περιόδων ἀμεινόνων 
“Ἃ , . δ᾽; ᾿ ᾿ 5 ᾿ ’ 2 - Ἢ χειρόνων ἕκάστη δὲ δυοειδὴς οὐσὰ καὶ κύμλος ταὐτοῦ 

καὶ ϑατέρου, κατὰ μὲν τὸν ταὐτοῦ κύχμλον ἔχει τὴν ἀρ- 
μονίαν τὴν κρείττονα, κατὰ δὲ τὸν θατέρου τὴν χείρονα" 

Ιὴ Ά 2). δ ΙΑ ξ ’ 2 ; Ἁ ὅ μηδέποτε μὲν ἔξω γιγνομένη πάσης ἁρμονίας (ἐκππέσοι γὰρ 
Ἃ , "ι .,.7 2. κυ νι ς »Ἢ δ 4 ἴφ ἂν καὶ τῆς οὐσίας αὐτῆς ἐν ἁρμονικοῖς ὑφεστώσης λόγοις). 
κρείττονα δὲ ἁρμονίαν ὅμως δεχομένη καὶ χείρονα καὶ ἀριϑ- 
μὸν ἄλλον μὲν ἐκείνης, ἄλλον δὲ ταύτης προβάλλουσα. 
καϑάπερ οὖν τὸν τῶν ϑείων περιόδων ἀριϑμὸν οὐχὶ πλῆ- 

10 ϑὸς ἐννοοῦμεν (ἀπερνήγητον γὰρ ἦν), ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ποιότη- 
τὸς τέλειον αὐτὸν ἐλέγομεν ὡς τελεσιουργόν, οὕτω δὴ καὶ 

Α - -“ τὸν τῆς ἀνθρωπείας κἂν διττὸν ποιῶμεν, μὴ κατὰ τὸ ποσὸν 
2 κ᾿ ’ 9 Ἁ Ἁ Α 5 Ὡ -Ὁ Ἁ αὑτὸν νοήσωμεν, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς. τέλειον καὶ 

ἀτελῆ, ταὐτοποιὸν καὶ ἕτεροποιόν, ἐπιστρεπτικὸν καὶ γενεσι- 

16 ουργόν. ἡ μέν γε μυριάς, ἥτις ἐστὶν ἁρμονία κρείττων, ἐκ 
τῆς τριωδουμένης γενομένη μονάδος ἐπιστραφείδης εἰς ξαυ- 

ἴ. 401. τὴν ἀποκαταστατιϊκή τίς ἐστιν καὶ τελεσιουργὸς τῆς ψυ- 
χῆς, ἐπανάγουσα πεσοῦσαν αὐτὴν εἰς ἐκεῖνο πάλιν ὅϑεν ἥκει 

δεῦρο. καϑάπερ εἶπεν ὁ ἐν Φαίδρῳ Σωκράτης [ρ. 2485]. 

40 Καὶ γὰρ ἡ μὲν μονὰς 4 ιός ἐστι, μονοειδῶς πᾶν περιέχουσα 
τὸ πᾶν" ἡ δὲ δεκὰς Διονυσιακή (τίκτει γοῦν αὐτὸν δεκά- 

μήνον ὃ πατὴρ πάσης ἀποκαταστάσεως αἴτιον) ἡ δὲ ἕκατον- 
τὰς αὐταῖς προσήκει ταῖς ψυχαῖς, γεννηϑείσαις ἐκ τῆς 
δεκάδος εἰς ξαυτὴν εἰσιούσης. εἰ δὲ βούλει. καὶ ἡ μὲν 

. δ Α 3, - ,ὔ 5 ὃς «Ὃς ὃ 2,2, 7. ,, ΑΝ 45 μονὰς ἑνοειδὴς οὖσα τῆς πάντων ἀρχῆς ἐστιν [εἰκών] ἡ δὲ 
δεκὰς τῆς νοερᾶς αἰτίας, ἦτις εἰς ξαυτὴν στραφεῖσα μετὰ 

1 δα. 50. ὅ γιγνομένην ἐκπέσοι ἴ758.] ἐκπεσεῖται 56α 
ται 858. 10 ὩΘΙῺΡΘ ἐνοοῦμεν 18 αὐτὸν] δὴ διττὸν 
16 μέν γε Ῥῖο μὲν γὰρ αὖ 586ρ6, οὗ Εἰ 77. Θχο. Μϑμποῃ. 9, 22 
Μροηδηᾶ. τη. 87, ὅ ῬΒμοβίν. ν. ἀρ. ΤΥ 88, 8 ὙΥϑιααϊαπα ῬΆ1]|ΟΙ. 
Ν, Ἐς ΧΙ 272 22 1. ἀποκαταστάσεω..... [ τιον, οταμῖδ, Η 
24 δεκάδος εἰς Η.] 1. δεκάδ....} 28 εἰκών ΒΌΡΡΙΘΥΙ ἴῃ Ἰο60 
θνϑηϊᾶο, Ὁ] αἰτία ργϑδοοοὺ Η 26 εἰς ἑαυτὴν Η] 1. εἰ. ον 
Ὧ6 15 αἀποαῦὰθ αἀυθιύθηβ: ἔαϊμθ ἐπιστραφεῖσαῦ 
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τὴν πρόοδόν ἐστιν δεκάς" ἡ δὲ ἕκατοντὰς ψυχιμὴ λοιπὸν 
ὡς τριωδουμένα μονὰς καὶ ἐξ ἀμφοῖν οὖσα᾽ στραφεῖσα οὖν 
εἰς ἑαυτὴν ὑφίστησιν αὕτη ζωὴν αὐτενεργήτως ἀποκαταστατι- 
κὴν εἷς τὴν ἀρχήν, καὶ διὰ τοῦτο ἢ μυριὰς ἀποκαταστατικὴ 
ψυχῆς ἐστιν. ὃ δὲ ἕτερος ἀριϑμὸς ὃ ἐκ τῆς ξκατοντάδος 
ἐπὶ τὸν πέντε καὶ ἑβδομήκοντα γεγονὼς ἐνέργειά τίς ἐστιν 

καὶ αὐτὸς ψυχῆς (μένδε γὰρ ἡ τριωδουμένη μονάς), ἀλλὰ 
ἐκπεσούσης εἰς τὸ χεῖρον, εἰς ξαυτὴν δὲ συννεῦσαι μὴ δυνη- 
ϑείσης. λείπων γάρ ἔστιν ἐκεῖνος τῷ ἀπὸ τῆς πεντάδος, 

ἣν ἱερὰν δικαιοσύνης οὗ Πυϑαγόρειοί φασιν" ἐλλείπων 

οὖν τῷ τῆς αὐτοπραγίας εἶδεν τῆς εἰς γένεσιν ἐξελϑούσης 

ξωῆς ἐστιν εἰκών ἣν ὁ ϑατέρου κύκλος προβάλλων γενεσι- 
οὐργὸν ἀποτελεῖ τὴν ὅλην ἡμῶν περίοδον ἀντὶ νοερᾶς, καὶ 
ἀλλοτριοπραγοῦσαν ἀντὶ τῆς ἐπιστρεφούσης εἰς ἑαυτήν. Τοῦ 

τοίνυν ἀριϑμοῦ τῆς ἀνθρωπείας περιόδου δυοειδοῦς ὄντος 
κατά τε τὴν εἱμαρμένην ποίησιν καὶ κατὰ [τὴν ψυχικὴν 1.40 νυ. 

ξωή]ν, δεῖ τὸν καιρὸν παραλαβεῖν, [ὃς διστ]ῶν ἐστιν ψυχῶν 
οἰστικός, τῶν ἀμεινόνων καὶ τῶν χειρόνων, καὶ τὰς συξεύ- 
ξεις ἔν τοῖς π[ ρείττο]σιν ποιΪεῖσϑαν τῶν καιρῶν. 

1Η. Ὅτι Κρόνιος πρὸς τοὺς διαφϑείροντας τὸν κόσμον 

ἱστάμενος καὶ τοὺς γενητὸν ἀκούοντας ὡς τοῖς φϑαρτοῖς 
.ς - Φ."ὕ 9 ’ ξ λ Ἁ 2 ., ἢ ᾽ ἔχ οἰκεῖον ᾿ἄϑλιοει᾽ φησίν “καὶ τὰς ἐναντίας δυνάμεις τῷ 
πυρὶ μὴ ἱστορήσαντες ἀξιομάχους οὔσας΄. καὶ ἔτι ὅτι οὐ 

πάντα φϑείρει τὸ πῦρ᾽ οὔκουν τὰ λίνα τὰ ἐκ τῆς λίϑου 
- “ “0 Φ Α “- “ » 2. ἃᾧὁἘ »ν. ’ 

τῆς Καρυστίας. καὶ ὅτι τὸ ϑεῖον πῦρ τῷ παρ ἡμῖν πολε- 

ὅ ἑχάτεροσ 7 τριω!δουμένη 10 πυϑαγόριοι οἵ. 860]. 
ΔΥ. 217, 18 ϑὄγυϊδῃ. 8928 11, 9068 27 117 οοτητηῷ ἃηΐθ δεῖ Θοϑὺ 
ἴῃ οοὐϊοθ | 1. παρα]. .͵3, ὧν, παραλαβὼν γενέσεων ἐστὶν διτ- 

. τῶν Ἡ 18. 1. οἱ. .. ὁσ, τῶν ἀμει}. .ϑ5. ὧν χειρόνων, ΟΤα- 
πῶ Η 19. κ να Η 21 ἱστάμενος Ἡ, 1... «[μενοῦ 
γενητὸν ΗὉ (ἀγερων Ἠδ8)͵ 1....... ν 22 οἰκεῖον (810 Η) 
Θχύθιθ θη δἴῆνταο πθαὰθ δρύσιῃ Θσχίβύϊμιο [ ἄϑλιον 3.0] ἀΐδιον 
Η, 1.α... οὦ 28 ἀξιομάχους Ἡ, 1. ἃ... .. χουσ 
24. οὗ, Αρο]]οη. ταῖγα. 86 οὖ Κϑιϊον ρυϑϑῖ. ΠΙῪ 

18 
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᾿μιον" οὐ καταφέρεται γοῦν κεραυνὸς εἰς οἰκίαν ἐν ἢ πῦρ 
ἐστιν οὐδὲ ἔνϑα δέρμα ἀνάκειται φώκης᾽ σχολῇ ἄρα τὰ 
ἄλλα φϑείρει τὸ πῦρ, φεῦγον τὴν ϑάλασσαν ἕν ῇ αἱ φῶκαι. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπὶ δάφνην φέρεται κεραυνός" διὸ καὶ ὁ μῦϑος 

τὸν ᾿Ζπόλλω λέγει φεύγειν τὴν Ζίάφνην. 
1Θ. Ὅτι Κφόνιος τὰς δύο ἁρμονίας [ρ. ὅ46} ἀκούει 

κατὰ μὲν τὸ ἄρρεν τὸν μύρια, κατὰ δὲ τὸ ϑῆλυ τὸν Ζ2Φ' 

καὶ φησίν, ὅτε δεῖ καὶ τὸ ἄρρεν τῷ ϑήλει συξεύγνυσϑαι 

κατὰ τὸν τούτων λόγον καὶ τὴν ψυχὴν τῷ σώματι" καὶ γὰρ 
τούτων λόγος (ὡς) ἄρρενος πρὸς ϑῆλυ᾽ καὶ ἣ ἐμμελὴς 
τούτων κἀκείνων σύνοδος (ἐμμελὴς δὲ ὡς κατὰ λόγον οὖσα 
μουσικόν) εὐγονίαν ποιεῖ, ἡ δὲ ἐκμελὴς ἀφορίαν καὶ παῖδας 
ἁμούσους. 

Κ. Ὅτι Δημήτριος ὃ γεωμέτρης μέν, Πορφυρίου 
δὲ διδάσκαλος, εἰς τὴν σύξευξιν τῶν ὁμοίων ἀνάγει πάντα 

καὶ ἐκ τῶν ἀριϑμῶν δείπνυσϑαί φησιν, ὅτι καὶ ἐν τῇ φύ- 
σει κατὰ τὴν μῖξιν τῶν ἀνομοίων πρατεῖ τὸ χεῖρον. καὶ 
γὰρ τίκτουσι περιττοὺς οἷ περιττοὶ καὶ οἷ χείρους ἐναντίους, 

δ. 41τ. [ οἵ ἄρτιοι; ὃ γὰρ ἐξ ἀρτίου ἄρτιος. οἵ δὲ ἐξ ἀμφοῖν τοῖς 
90 χείροσιν ὁμοιοῦνται" ὃ γὰρ ἐξ ἀρτίου καὶ περισσοῦ ἄρτιος. 

εἶναι οὖν τὸν ἀριϑμὸν δηλωτικὸν τῆς ἐν τῇ συζεύξει τῶν 

ἀγαϑῶν καὶ μὴ ἀγαθῶν εἰς τὸ χεῖρον φορᾶς. 

ΚΑ. Ὅτι Σωσιγένης τὸν τέλειον ἐνιαυτὸν εἶναι συν- 
ἤγαγεν ἔκ μυριάδων τετάρτων μὲν 44, 414; τρίτων δὲ 4ΊΤ. 

48. δευτέρων δὲ ΖΩ) 05, πρώτων δὲ ΤΩΣ, καὶ ἔτι ἐτῶν... 
[τοὔτ]ον δὲ συνήγαγεν ἐκ τῶν συναποκαταστάσεων τῶν ἑπτὰ 

σφαιρῶν. λαβὼν γὰρ ἑνὸς ἀποκατάστασιν ἀκριβῆ καὶ ἄλλου 
εὗρεν τὸν ὑπὸ τούτων μετρούμενον, καὶ τρίτον προσέϑηκεν 

σι 

1 Φ 

1 [ϑι 

1 οὗ Ρ]. 3.146 Τισᾶ. ἀ6 οβὺ. 99,4. ἄθορ. ΧΙΥ 11, ὅ 2 σχολὴ 
ὅ ἀπόλω 10 ὡς εὐ, ὕ5. 19 ἐκμελὴσ ἐὰν 1 8 (ὃς 

εἰς3 18 γοβὺ ἐναντίουσ ὧσ ἴτα. δα. ταῦ 21 ὀδηλοτικὸν 
28 οἵ, ὁχουσβθιη 24 μυριάδων Ηυ]Έ50Ὰ)] μονάδωρ 24 γνοϑῦ 
ἑτῶν 1. ΧΘ. αὶ ΧΟ 4248 προέϑηκεν ταῖ, 6 βαρτῶ ὁ, 8ι00. 8.6α- 
ὕπτια 1ῃ ἡ, ἡ ϑαρτδ ὃν 88. τη (γοϊυϊη6 προσϑήκην Ὁ) 
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καὶ ἑξῆς" καὶ οὕτως εὗρεν τὸν ὑπὸ πάντων. οὕτω δέ τινες 
“αἱ προρρήσεις ἀνέγραψαν, οὐ μόνον δωδεκαετηρίδας Ζιός,, 
ἀλλὰ καὶ Κρόνου καὶ “ιός, ὡς ξκάστου καὶ κατὰ τὴν ξαυ- 
τοῦ περίοδον καὶ κατὰ τὴν μετ᾽ ἄλλου τινὸς ἢ μετ᾽ ἄλλων 
διάφορα συναποτελοῦντος. " 

ΚΒ. Ὅτι 4 ἑρπυλλέδ ἧς τὴν τοῦ ϑείου σώματος περίο- 
δον. τὸ αὐτὸ τέλος ποιουμένην καὶ ἀρχήν, τοῦ μηδέποτε 
συμπεσεῖσϑαι τὸ πᾶν αἰτιᾶται. καὶ γὰρ τὴν ῥάβδον, ἱ τὴν 
περὶ τῷ δακτύλῳ κινουμένην μὴ πίπτειν, ἕως ἂν περιδινῆ- 
ται. καὶ τὸν ἐπὶ τῆς γῆς κυλιόμενον τροχόν" στάντα δὲ 
ταῦτα πίπτειν εὐθύς. εἰ οὖν συναποκαταστάντες εἰς ὃν ση- 
μεῖον ἔστησαν οὗ ἀστέρες, ταὐτὸν ἂν ἔπαϑον᾽ νῦν δὲ τὸ 
πέρας αὐτῶν ἀρχὴ ἄλλης γίνεται περιόδου" καὶ ἡ συναπο- 
φπατάστασις, οὐκ οὖσα στάσις ἀλλ᾽ ἀφετηρία τῆς ξξῆς περιό- 

δου. τηρεῖ τὴν κοσμικὴν τάξιν. 

ΚΙ. Ὅτι αἱ ταῖς ἀρρήτοις διαμέτροις παρακείμεναι βη- 
μ)} 

ταὶ μονάδι μείζους εἰσὶν ἢ ἐλάττους διπλασίου, διὰ τῶν 
ἀριϑμῶν οἵ Πυϑαγόρειοι δεικνύουσιν. ἐπεὶ γὰρ ἡ μο- 3.41ν. 
νὰς πάντα ἐστὶν σπερματικῶς, δῆλον, φασίν, ὅτι καὶ πλευρά 
ἔστιν καὶ διάμετρος. ἔστων οὖν δύο μονάδες, ἣ μὲν ὡς 
πλευρὰ [ἣ δ]ὲ ὡς διάμετρος, καὶ προσκείσϑω τῇ μὲν ὡς 
πλευρᾷ μία διάμετρος, τῇ δὲ ὡς διαμέτρῳ πλευραὶ δύο, 
ἐπείπερ ἡ ὡς διάμετρος μονάδι ἐλάσσων ἢ διπλασία τῆς ὡς 

πλευρᾶς. ἔσται οὖν οὕτως ἣ μὲν δυεῖν μονάδων, ἣ δὲ 

τριῶν᾽ καὶ τὰ μὲν ἀπὸ τούτων τῆς μὲν τεσσάρων. τῆς 

2. τηϊηΐγητια Θηΐτη [ΟΥἹΒ οἰγχοαϊδαβ ΧΙ οοῦ δηποσ 8 Ζιὸς 

ῃ 

! 
͵ 

! 

1ὅ 

20 

25 

οὐβὶ [8.0116 Ῥ6Ὺ οοτητη ὐθύϊοποιη πούδχατη βίγοποϊα! οϑυϊη. ΟοΟΥ- τ᾿ 
τυρύστη 6588 Ῥούθβἑ, ὕβυθῃ τησθδυθ ποΙαὶ: πϑτη οὐ βουΐθοσα ἄθ- 
Ῥορϑῦ ν. ρ΄. τριακονταξτηρίδας Κρόνου καὶ πεντεκαιδεκαετηρίδας 
“άρξος οὖ οορίδατθ ρῬούογαὺ 46 ἐγϑοίαϊίαβ, ααἱραβ αὐἱᾶ οὐ Τὰν- 
ῬΙΐου οὐ δαθασπαθ ΡΟΣ ΧΙΠ ΒΏΠΟΥΌΤΩ πραὐϊατη οἰ οοτοπὶ Ῥτδ6- 
αἸοθθαῦαν 117 διπλασίου] διάμετροι 18 πυϑαγόρι-οι τα 
(ι- 11). δὲ ΟΧ ἐὶ τηϑ 20 ἔστων οἰὑΖ.] ἔστω 2 μὲν ροϑὺ τὰ 
ΒΌΒΟΘΟὔΙη. ι 
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δὲ ἐννέα, ὅπερ ἐστὶν μονάδι μεῖζον ἢ διπλάσιον. πάλιν 
“ῳ » κῳ ὑῳ Α προσκείσϑω τῇ μὲν δυεῖν μία διάμετρος ἡ τριῶν, τῇ δὲ 

- , ἢ ς ᾿ - - 3 5 ς ) τριῶν διαμέτρῳ δὶς ἢ πλευρὰ ταῖν δυεῖν. ἔσται οὖν ἢ μὲν 
Ἁ ’ - 

πλευρὰ πέντε τινῶν, ἡ δὲ διάμετρος ἑπτά τινῶν, καὶ τὰ 
9 ,2 5 “Ὁ ω Α ’, - ι ΄ ὔ 3, ἢ μὴ 

ὅ ἀπ᾿ αὐτῶν τῆς μὲν κε. τῆς δὲ μϑ', μονάδι ἐλάσσονα ἢ 

διπλάσιον. ἡ καὶ ὁ Πλάτων εἶπεν τὸν ὀχτὼ καὶ τετταρά- 
2 Α 5 9. Ἃ Ι δ “ Ἁ ὔ κοντὰ ἀριϑμὸν εἶναι ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν μὲν πεμπάδος 

δεομένων ἕνός, ἀρρήτων δὲ δεομένων δυεῖν, ἐπειδὴ διπλά- 
σιον ἡ διάμετρος δύναται τῆς πλευρᾶς. ἐὰν δὲ λάβωμεν 

10 ἁπάσας τὰς ἀπὸ τῶν τοιούτων διαμέτρων, ἔσονται διπλάσιαι 
ὄντως. ὧν ἕκάστη μονάδι μείζων ἢ ἐλάσσων διπλασίου" 
Ὁ ν 2 ’ Ά »-“ ’ - - ’ } 4 Α , δ οἷον ἡ ἕννξα μετὰ τοῦ μϑ' τῆς τοῦ κε καὶ ὃ. διὸ καὶ οἵ 

Πυϑαγόρειοι ἐθάρρησαν τῇ μεϑόδῳ. 

ΚΩ͂. Ὅτι τὸ μὲν τρίγωνον αὐτό φασιν οἵ περὶ τὸν 
16 4 ερκπυλλίδην ἐοικέναι τοῖς πρώτοις φύλαξιν διὰ τὴν τῶν 

λόγων κοινωνίαν, τῶν μὲν περιεχουσῶν τὸν πρῶτον ἐν συμ- 
’ 7 2 “- α. δ᾽ 6 ᾽ “1 ἢ) φωνίᾳ λόγον ἐχουσῶν. τῆς ὑποτεινούσης Τ ἢ δυναμένης 

ἀμφοῖν" τοὺς δὲ ἀπὸ τούτων τετάρτους ἀριϑμοὺς τρὶς αὐξη- 

19 ϑέντων ἐοικέναι τοῖς τετάρτοις" ἐν οἷς ὃ μέν ἐστιν ὁμοιό- 
’ ς - ς Ἁ 9 ᾽ ς-- , ς , ἢ 48τ. τητιὶ φίλος. ὃ ρος ὁ δὲ ἀνο μοιότητι, ὃ οδ. καὶ ὁ μὲν 

ἰγεννᾷ!] τοιοῦτον ἄλλον τὸν μύρια, ὁ δὲ ἀνόμοιον μετ' 

ἐκείνου τὸν ΖΦ ὧνπερ ὃ μέν ἐστιν εὐγονίας αἴτιος τὸ 
ὅμοιον. .ὅ. συνάγων εἰς ἀπογέννησιν, ὃ δὲ ἀφορ[ίας. ὃς] 
ς. » ; 19 , ὕ ;} - - ἀνόμοια συζξεύγνυσιν. .“5.. παραδείγματά εἶσιν τῆς τῶν 
ς ’ Ἁ »} ’ - ἐι ᾽ὔ Α 2 5 [ὁμοίων καὶ ἄνο)μοίων συναφῆς, ἃ παρ᾿ ιδ]όνϊτας τοὺς ἄρ- 

χον͵τας λύειν τὴν πολιτείαν. 

ΚΕ. Ὅτι καὶ Νικόλαος καὶ Μάγνος ὁ γεωμέτρης τὰ 

Νικολάου παραφράξων δόξαν τὴν αὐτὴν ἔσχον, λέγοντες 

8 δυσιν, οοΥν. Βιοῖΐχ, 6 ἢ] ἢ 8 ἀρρήτου 18 πυϑα- 
γόριοι (ον ἴν) 11 ἢ] οχρϑοίδβ διπλάσιον 18 τρεῖδ 20 οεΊ 
Ὁξ Ψ 
ο ὍΤ. 28 ΠΘΙΏΡΘ ὕμοιον [τῷ ὁμοίῳ] 24 συξεύγνυσι αν. 
ἱ ἔουύ. [ὥστε οἱ ἀριϑμοὶ] 96 παριδόντας 6 γΘ δ 1015 ΟΟΥΆΤΩ 
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παραδείγματι τῷ ἀριϑμῷ χρῆσϑαι τὸν Πλάτωνα τῆς τῶν 
πολιτειῶν μεταβολῆς καὶ Πούσαις αὐτὸν ἀναϑεῖναι διὰ τὴν 

περὶ τὰ ἀναϑήματα τιμὴν δεικνύντα ὅτι, ὧς ἐ]ν τοῖς ἀριϑ- 
-5 Δ , » ς , μλὶ 2 ᾽ »} -ἷἅ μοῖς αἵ ποιαὶ συξεύξεις ὁμοίους ἢ ἀνομοίους ἀποτελοῦσιν 

τοὺς ἐξ αὐτῶν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς βίοις" καὶ ᾧς χρὴ τοὺς 
ἄρχοντας εἰς ταῦτα βλέπειν, ἵνα μένωσιν οἵ γεννώμενοι τοῖς 

3 ᾿ - πατράσιν ὅμοιοι καὶ μὴ δι΄ ἀνομοιότητα εἰς ἄλλην μεταστῶ- 
σιν πολιτείαν" τὴν δὲ ὁμοιότητα τῆς τοῦ ἀγαϑοῦ εἶναι 
συστοιχ[ ίας]. λαμβάνειν δὲ καὶ περιόδων ἀριϑμόν, οὐχ ὡς 

9 δ ἤ “ο ᾽ ; 9 9 ῃ 9 καϑ' εἰμαρμένην τῶν συνόδων γιγνομένων, ἀλλ᾽ ὡς ὀφει-- τὸ 

λόντων τῶν συξευγνυμένων κατὰ τὴν προσήκουσαν ὥραν 
συξεύγνυσθαι τῆς ἡλικίας" καὶ εἶναι τοῦτον τὸν καιρὸν ἐν 

6 , ἢ ͵ ἵνα καϑ᾽ ἡλικίαν παιδο- τῇ συμμετρίᾳ τῶν γαμούντων. ἵν ἡ ν πα 

ποιῶσιν. ᾿ 

ΚΘ. Ὅτι ἀπὸ τοῦ τριγώνου τούτου δείκνυσιν Πυϑα- τ 
γόρας τὰς τῶν ἕπταμήνων καὶ ἐννεαμήνων εὐγονίας καὶ τὰς 
τῶν ὀκταμήνων πηρώσεις" εἰσὶν γὰρ αὐτοῦ οἱ ἀριϑμοὶ τῶν 
περὶ τὴν ὀρϑὴν γλωχίνων᾽ ἐκάλουν δὲ οὕτω τὰς περὶ τὴν 

.ῳ ͵ 

δον, γλωχῖνες. 30. ἐστὶν η΄... 8' ἡ δ....... κ48ν. 
γὰρ. ουμε. ἤσ.. ... ς΄, ὁμοῦ λέ ἐ. .8, λειος αὖγ΄. .ἴ. ἔπ-- 80 

΄“΄Ἢ ἕῳ “τῳ 4 ταμηνι. .ὃ. καὶ οϑ' τῶν ὀξειῶν αἵ γλωχῖνες. .19, ς9 ὃ ιβ 
καὶ ὁμοῦ ἢἣ περὶ τὴν ὀρϑήν, .. .. ὅ καὶ τὸ ἐμβαδόν, ὅ 
ἐστιν ς΄͵ μετὰ τῆς τριάδος τοῦ ἀριϑμοῦ. . ... τῶν πλευ- 
θῶν" τρὶς γάρ εἶσιν β΄. .. οἱ συντιϑέμενοι ποιοῦσιν τὸν 

9595. ἃ ς με΄" ἐφ᾽ ὃν ὁ ς΄... .. ἐννεάμηνον. ὅ 

16 οὗ 9)1615 Ἰοχοργ. 427 βαα. 66]1. ΠῚ 10, 8 Οδῃβουίῃ. 7 8αα. 
8600]. ἃγ. 42, 8. δδ, 2ὅ (οὐ Α50) Ἰηΐτῶ οὐρ. 1δ΄ ; Ῥγϑϑίθσθω ἐγϑοίδ.- 
στη αὔθτα Θα, Βοἰὑσθηβύθιη Βου]. Ρ}1]. Ὑ͵ΟΘΒθμβοῦν. 1889 ὁ. 
624 ϑάη. [ ἀπὸ Ἐροιύχ.] ὑπὸ 17 πειρώσεισ, οοτν. ΕΐΖ. 
18 οἵ Ηργὸ ἄθβπμ. ΥἹ ἐπίπεδος δὲ γωνία ἡ ἐν ἐπιπέδῳ πρὸς 
ἀλλήλας σύννευσις τῶν γραμμῶν ἢ γραμμῆς εὐϑείας πρὸς ἑνὶ 
σημείῳ κλάσις" οὕτω γοῦν γλωχῖνας ἐκάλουν οἱ Πυϑαγόρειοι 
τὰς γωνίας. τυτηθυῖ 210. 240. 270, αὐἱ πορίθιηα οοὔο ποόύθχῃ 
ἸΏΘΏΒΘΒ ΘΟΙΩΡΙ θη, Βαῃῦ, 51 8. 40. 46 56 Χ165 τη] Πρ] οδνθυῖβ (0Ε. 
᾿ηΐγω ὁ. 2δ1) 
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ΚΖ. Ὅτι ἐπειδὴ ἀδύνατον δητὴν εἶναι τὴν διάμετρον 
τῆς πλευρᾶς οὔσης ῥητῆς (οὐ γάρ ἔστιν τετράγωνος ἀριϑμὸς 
τετραγώνου διπλάσιος" ᾧ καὶ δῆλον ὅτι ἀσύμμετρά ἐστιν 
μεγέϑη. καὶ ὅτι Ἐπίκουρος ψευδῶς ποιῶν μέτρον τὴν ἄτο- 

ὅ μον πάντων σωμάτων καὶ ὁ Ἐενοκράτης τὴν ἄτομον γραμ- 
μὴν τῶν γραμμῶν), ἐπενόησαν οὕτω λέγειν οἵ Πυϑαγόρειοι 
καὶ Πλάτων, τῆς πλευρᾶς οὔσης ῥητῆς τὴν διάμετρον ῥη- 
τὴν οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ᾽ ἐν οἷς δύνανται τετραγώνοις, τοῦ 
διπλασίου λόγου, ὃν δεῖ τὴν διάμετρον ποιεῖν, ἢ μονάδι 

10 ἰδέϊουσαν ἢ μονάδι πλεονάξουσαν᾽ πλεονάξουσαν μὲν ὡς 
τοῦ 4 τὸν Θ, δέουσαν δὲ ὡς τοῦ ΚΕ τὸν ΜΘ. Προετί- 

ϑεσαν δὲ οἱ Πυϑαγόρειοι τούτου τοιόνδε ϑεώρημα γλαφυρὸν 

περὶ τῶν διαμέτρων καὶ πλευρῶν, ὅτε ἡ μὲν διάμετρος 
προσλαβοῦσα τὴν πλευράν, ἧς ἐστιν διάμετρος, γίνεται 

τι πλευρά, ἡ δὲ πλευρὰ ξαυτῇ συντεϑεῖσα καὶ προσλαβοῦσα 
τὴν διάμετρον τὴν ξαυτῆς γένεται διάμετρος. καὶ τοῦτο 
δείκνυται διὰ τῶν ἐν τῷ δευτέρῳ στοιχείων γραμμικῶς 

ξ 48τ, ἀπ᾽ ἐκείνου. ἐὰν εὐθεῖα τμηϑῇ δίχα, προσλάβῃ δὲ | εὖ- 
ϑεῖαν,. τὸ ἀπὸ τῆς [ὕλης σὺν τῇ προσκειμένῃ] καὶ τὸ ἀπὸ 

90 [ταύ]της [μόνης τετράγωνα διπλάσια τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἣμι- 
σεί[ας καὶ τοῦ ἀπὸ] τῆς συγκειμένης ἐκ τῆς ἡμισείας καὶ 
τῆς; προσληφϑείσης. ἔστω γὰρ πλίευρὰ ἡ 48 καὶ ἴση; 

αὐτῇ ἡ [ΒΓ καὶ διάμετρος τῆς [48 ἡ Γ4 διπλάϊ]σιον αὖ- 

τῆς δυναμένη, διὰ τὸ ϑεώρημα ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς 44 μετὰ 

8 ὅ!... σύμμετρα 4 ποιεῖ Ἡρίηζθ ὅ Χρμοοῦ. ἔν. 48 
Ἡθίηζθ 6 δῇ ἐπενόησαν), οὕτω λι. (εἰώϑασινν πυϑαγόριοι 
(δι 6Χ νυ τη), ἰάθυῃ 161, 8 8 ΠΘΙΏΡ6 δύναται Τ0 δέουσαν 
ΒΌΡΡΙ. οιύς. 11 προδετίϑεσαν 17 ἩΘΙΩΡΘ (τῶν) στοιχείων 
70. ὑπ᾿ Ἐὐκλείδου (θΊθτα. ΤΠ 10) | 5ῖ. ἘΠπ0].: ἐὰν δὐϑεῖα γραμ- 
μὴ τμηϑῇ͵ δίχα, προστεθῇ δέ τιρ αὐτῇ δὐϑεῖα ἐπ᾽ εὐθείας, τὸ 
ἀπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς προσκειμένης, 
τὰ συναμφότερα τετράγωνα διπλάσιά ἔστι τοῦ τὲ ἀπὸ τῆς ἣμι- 
σείας καὶ τοῦ ἀπὸ “τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς 
προσκειμένης ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντος τετραγώνου. 24 Ὀοϑύ 
ϑεώρημα Ἰοτὺ. 2 1100. (οὖν ὃ) 
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τοῦ ἀπὸ τῆς 4Γ' διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς 48 καὶ ἀπὸ τῆς 

ΒΖ. ὧν τὸ ἀπὸ τῆς 24Γ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς Α8᾽ καὶ 

λο] ἱπὸν] ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς Α4 τοῦ ἀπὸ τῆς Β4 διπλάσιον" 

ἐὰν γὰρ ἢ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, οὕτως ἀφα[ιρεϑὲν] πρὸς 
ἀφαιρεϑέν. ἔσται καὶ τὸ λοιπὸν [πρὸς τὸ λοιπὸν ὡς ὅλον 
πρὸς ὅλον. [ἡ] ἄρα ΓΖ διάμετρος προσλαβοῦσα τὴν ΒΓ 

πλευράν ἔστι πλευρά" ἡ δὲ 4 ξαυτὴν προσλαβοῦσα τὴν 
ΒΙ᾽ καὶ τὴν διάμετρον ξαυτῆς τὴν ΓΖΔ ἐστὶ διάμετρος" 

δύναται) γὰρ διπλάσιον τῆς πλευρᾶς τῆς 48. Ταῦτα μὲν 

οὖν ταύτῃ" δεικνύσϑω δὲ ἐπὶ τῶν ῥητῶν διαμέτρων ἀριϑμη- 

τικῶς, ἃς εἴπομεν μονάδι μείξους εἶναι ἢ ἐλάσσους. ἔστω 

μονάς. περὶ δὲ αὐτὴν ἔστω μονάς. («ἣΣ καὶ πλευρά ἐστιν 
ἑαυτῆς, διότι ἅπαξ τὸ ἕν γίνεται ἕν, καὶ διάμετρος δητή, 
μονάδι ποιοῦσα ἔλασσον τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς. τοῦτ᾽ ἔστιν 

τοῦ ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἂν γὰρ προσλάβῃ μονάδα τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς, 
ὅ ἐστι τὸ ἕν, γίνεται τοῦ ἀπὸ αὐτῆς ὡς πλευρᾶς διπλάσιον. 

λαβέτω οὖν ἡ διαμετρικὴ μονὰς πλευράν, ὅ ἐστι μονάδα 
(καὶ γὰρ αὕτη διάμετρος ἦν). γίνεται δυὰς καὶ πλευρὰ τε- 
τράδος" ἡ δὲ πλευρικὴ μονὰς ξαυτῇ συντεϑεῖσα λαβέτω διά- 

μέτρον ἄλλην μονάδα (ἦν γὰρ καὶ ἡ διαμετρική), γίνεται 

τριὰς καὶ ποιεῖ τὸν ἐννέα, μονάδι μείζονα τοῦ ἀπὸ δυάδορ᾽ 
καὶ ἕξξῆς ἡ δυὰς προσ]λαβέτω πλευρὰ οὖσα τὴν τριάδα 1. 48ν. 
[δι]άμ[ετρ]ον οὖσαν, γίνεται πεμπῆ]άς" καὶ ἡ [τρι]ὰς προσ- 

[λαβοῦσα] δὶς τὴν δυάδα γένεται ἕπ[τάς]. καὶ ἔστι τὸ μὲν 

ἀπὸ τῆς πεντάδος εἴκοσι πέντε, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ξϊ πτά]δος 
τεσσαράκοντα ὃ. [ὅς ἐστι μο]νάδι ἐλάσσων τοῦ] ἀπὸ τῆς 
πεμ[πάϊδος. πάλεν ἡ πεμπὰς προσλαβέτω τὴν ἕπτάδα καὶ 

1 4Γ ὃ. ΑΓ ἴπο. 8 Β4] ΒΑ ν΄ 4. 500}Ὀ!}. Βοϊύζ. 
6 πρὸς ὅλον ἔα ἴτὰ.. 564 ΠΟῚ ἰῶτη ΘΟΠΒΌΙΟΙΟΥ Ηϊδὶ ἴῃ ἢ, 42 0 
7 γοϑὺ 48 ἴοτῦ. Δ]1α͵ἱα δουρύαστα ξαϊὺ (πρὸς); αὐοᾶ τὴ ἢ 42. 

ἸορΊ θα μὲν, ῬΘΥ βρθύϊαχα, Ὡοπ Ῥ6Ι βθηὐθηὐ)θηη πὸ τϑίρυσθ ἸἸοϑῦ 
Β 

9 28] 44 11 ἔστω μονάσ --- μονὰσ τα. ταῦ 12. περὶ κτλ. 
ΔΟΏ ΟδΡΙΟ |[ ἣ δα. Ἐοἰύζ. 18 δὴ αὑτῇΡΓ᾽ 2 8ῃ καὶ [ἡ]} 

90 

2ὅ 



ἘΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ 29 

ἢ ἕπτὰς δὶς τὴν πεμπάδα" γένεται ὃ μὲν ἀπὸ τοῦ δώδεκα 
ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρα. ὃ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑπτακαίδεκα 
διακόσια ὀγδοήκοντα ἐννέα, ὅς ἐστι μονάδι μείζων ἢ διπλά- 
σιος τοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρα᾽ καὶ ἀεὶ οὕτως. 

65 ΚΗ. Ὅτι δαιμονίως δ᾽ Ζμέλιος διττὴν εἰπὼν τὴν ἀρε- 
τήν. τὴν μὲν ἔνδον ζῶσαν ὧς τὴν ϑεωρίαν, τὴν δὲ ἐκτὸς 
ὡς τὴν πρακτικήν, διὰ μὲν τὴν ϑεωρίαν σοφοὺς λέγει 

πεχλῆσϑαι τοὺς φύλακας, διὰ δὲ τὰς πράξεις λογισμῷ μετ᾽ 

αἰσϑήσεως ἐνεργοῦντας, σφαλεροῦ πκριτηρίου', πταίειν᾽ καὶ 
10 δι΄ ἐκείνην μὲν εἱμαρμένῃ μὴ κοινωνεῖν, διὰ δὲ ταύτην 

μεϑ' εἰμαδμένης ζῆν καὶ συμπλέκειν τῇ εἱμαρμένῃ τὸ ἐφ᾽ 

ἡμῖν. καὶ ὥσπερ ἄνευ εἱμαρμένης τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν εἰς τὰ ἔξω 
μὴ δρᾶν, οὕτως ἐν πολλοῖς μηδὲ τὴν εἱμαρμένην ἄνευ τοῦ 
ἐφ᾽ ἡμῖν᾽ μέρος γὰρ καὶ τοῦτο τοῦ κόσμου" τὴν δ᾽ εἶμαρ- 

ιὸ μένην εἷρμὸν εἶναι τῶν αἰτίων μερικῶν καὶ ὅλων. συνά- 
γεν οὖν τὸν Πλάτωνα τῇ περιφορᾷ τὴν τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν 

αἰτίαν" καὶ ἐπειδὴ περὶ σοφῶν ὃ λόγος ἦν, ταῖς πρακτικαῖς 
αὐτῶν ἐνεργείαις ἀναϑεῖναι τὴν ἀτευξίαν᾽ καὶ ταύταις οὐ 

ταῖς λογιστικαῖς, ἀλλὰ ταῖς αἰσϑητικαῖς. [καὶ] ἐπεπαίδευτο 

40 δὲ ὁ λογισμὸς ἐν αὐτοῖς. οὐχ ἡ αἴσϑησις (οὐδὲ γὰρ πέφυ- 
δ 44τ. κεν). καὶ ταύτῃ χεῖρον πράττει τοῦ ἁπίλοῦ διὰ τὸ μὴ 

ἀκρι]βὲς μηδὲ σαφὲς τῶν αἰσϑήσεων" [ἃς πολλάκις] διαβέ- 
βληκεν ἀποδείξας] . .1.. καὶ ἐν τούτοις εἶπεν [ρ. 5467᾽ 
οὐδὲν μᾶλλον [τεύξονἶΪται τῆς εὐγονίας τοῦ ἀνθρωπείου 

5 γένους ἢ δυσγονίας᾽ τοῦτο γάρ φασιν αἱ Μοῦσαι τὸ [ὑ]μέ- 

τερον γένος, ἅτε διαλεγόμεναι ἀνθρώποις καὶ χρησμῳδοῦσαι 
τὴν ἐσομένην λύσιν τῆς ἀρίστης πολιτείας. οὐδὲν οὖν 
μᾶλλον τεύξονται διὰ τὸ λογισμῷ χρῆσϑαι μετ᾽ αἰσϑήσεως, 

1 δὶς] δ 1 λέγειν 10 ροϑῦ κοινωνεῖν οΘχίαὺ εἶναι, 5οἃ 
ΘΟΧΡ. τοῦ αν. 18 δρᾶ-ν (8 δρᾷ) 221 ἁπλοῦ ἀθαϊ ἀπο! αηῦΐθι 
6]. Ῥ. 80,1 22 ροβὺ διαβέβληκξδν οΟἸοι οὖ ἴπι. ῬϑΙΘΡΥΔΌΒΌΒ; 
1. ἀποδει.. συμμο ἴπὸ. (Ἰἀὐοίημθ ἀσυμμέτρους Ὁ 4 οἵ, ΡΙ. δ4θ8; 
γένους δὲ ὑμετέρου εὐγονίας τὸ καὶ ἀφορίας ... 
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ὅπερ ἄν τις ὑπέλαβεν τὴν διπλῆν γνῶσιν διπλασιάξειν τὴν 
τεῦξιν οὗ βούλονται τυχεῖν" τοὐναντίον γάρ φασιν, οὐ μᾶλ- 
λον ἀλλ᾽ ἧττον τεύξονται τοῦ παιροῦ διὰ τὴν αἴσϑησιν. 
ἁμαρτήσονται γὰρ δι᾿ αὐτὴν καὶ ταῦτα ὄντες οἵ ἀκρότατοι 

διὰ τὴν παιδείαν οὗ φύλακες. δ 
ΣᾺ ὦ , ς 2 Ν 2 , » 
ΚΘ. Ὅτι παραδόξως ὁ Δμελιος ἐξηγήσατο, ϑεῖον γενη- 

ὔ 9 Α “ 

τὸν οὐ τὸν κόσμον οὐδὲ τὸν οὐρανὸν ὡς πάντες, ἀλλὰ ϑεὸν 

μὲν εἰπὼν πᾶν τὸ νοητόν, ϑεῖον δὲ πᾶν τὸ οὐράνιον, ϑεῖον 
γενητὸν εἰρῆσϑαί φήσιν πᾶν τὸ ὑπουράνιον, “κυρίως ἀκού- 
σας τὸ γενητόν. τὴν οὖν τούτου περίοδον ἀριϑμὸν τέλειον τὸ 
περιλαμβάνειν, τὸν χρόνον. ὅς ἐστι τὰ τῶν ὀκτὼ περιόδων 
τάχη σχόντα κεφαλήν, περιλαμβάνειν δὲ τῷ κατὰ τὴν κίνη- 
σιν ἐκείνων καὶ περίοδον ἀνακυπλεῖσϑαι τὰ τῇδε, καὶ ἀπο- 
καϑισταμένων σχῆμα ταὐτὸν καὶ τάξιν ἀπολαμβάνειν. καὶ 
δοκεῖ τὸν τέλειον ἀριϑμὸν συμφώνως ἀκούειν (τῷ ἐν Τι- ιὖ 
μαίῳ [ρ. 894] ῥηϑέντι' καὶ γὰρ ἐκεῖ τέλειον ἀριϑμὸν 
χρόνου προσείρηπεν τὸν ἐκ τῶν περιόδων τῶν ὀκτὼ τῆς 
συναποκαταστάσεως. ὅταν τούτων πασῶν τὰ τάχη συμπεραν- 
ϑέντα ἔχῃ 1 [κεφαλὴν τῷ τοῦ ὁμ]οίως ἰόντος ἀνα[μετρη- Ὁ. 44ν. 

“ 5 »"» - ϑέντα κύκλῳ]. τοῦτον μὲν οὖν δοκεῖ [συμφώνω]ς ἀκοῦσαι 20 
καὶ ϑ]άπερ εἴπομεν᾽ [ἐκεῖνο δὲ] ἤδη περιττότερον. τὸ ϑεῖον 
[γενητὸν] λαβεῖν τὸ ὑπὸ σελήνην, εἰ καὶ προσεχὲς τοῦτο 

""Ἥ 2 7 - ι χα ἢ ς Α τῷ ἀνϑρωπείῳ γενητῷ, περὶ οὗ προηγουμένως ὁ παρὼν λό- 
-“΄7΄ἼῸ -οἮ ἋἫἋ 

γος. καὶ πάλιν οὕτως ὃ λόγος κατορϑοῖ μᾶλλον ἢ ὃ τὸν 
2 Α ἍἋ λ ᾽ 9 Ὰ Ν 9 Ἁ ’ ’ [4 

οὐθανὸν ἡ τὸν κοῦμον ἁἀκούων᾽ οὐ γὰρ λίνον λίνῳ συνάπτειν 36 
2 ’ - » μ) “Ὁ 2 " Α 2 [4 ; . ἐστίν, τῷ κόσμῳ ἡ τῷ οὐρανῷ τὸ ἀνθρώπειον γένος" κατορ- 

»" 5 - " ϑῶν οὖν, ὕπερ ἔφην, καὶ ταύτῃ, τῷ τὸ προσεχὲς λαμβάνειν 

1 τὴν τεῦξιν ταῦ] τῆ! τεύξει γα 8 δὲ ροϑὺ ϑεῖον 58. τη ὅ 9 
1Ἰηὐου θεῖον οὐ γενητὸν δὲ 58. τη 39 10 τότε γενητὸν Τηΐ, ΟΟΥΥ. 
τη ὃ 12 τὰ μὴ 6Χ τάχη ταῦ (οὖ οἵ. ΤΊπη. 898) 1ὅ τῷ ϑαά. 
Ῥοιύχ. 20 συμφώνως ΒΌΡΡΙΘΥΙ οὐπούθηθοι οἵ 1. 1ὅ. 81, 1; δασ 
Ῥούϊιβ δηύθ ἀκοῦσαι 1. 21 βρδύϊατῃ Ἰηῦθι δεῖον οὗ λαβεῖν Τοσῦ. 
2---ὃ 1 ΌΘΥΙΒ τα ϑῖτι8 22 τὸ ὑπὸ] 1. τὰ ὕπο 24 ὁ ροβὺ ἢ 
55. τὴ ὃ ὌΥ. 
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"- 3 ’ -Ὁ , - Ἁ 9 Α 

τῷ ἀνθρωπείῳ γενητῷ. καὶ τῷ τὸν τέλειον ἀρυϑμὸν συμ- 
2 ἢ)» φ) 

φώνως ἀκούειν πρὸς τὸν ἐν Τιμαίῳ δηϑέντα τέλειον ἐνιαυ- 
Ζ 2, ἢ Ἁ α«- ’ εκ ’ 2 ᾽ὔ 

τόν, οὐκέτι τὴν τοῦ ϑείου γενητοῦ προσηγορίαν ἐφαρμόξειν 

δύναται Πλάτωνι σύμφωνα λέγων τῷ ὑπὸ σελήνην, ὃ πολ- 

5λαχοῦ Πλάτων σπηλαίῳ προσενκάξων καὶ ψυχῶν τόπον 

δυστυχουσῶν καὶ λήϑης χῶρόν «ἀποκαλῶν» οὐκ ἂν προ- 

σαγοφεύοι ϑεῖον γενητόν, ἀλλὰ ϑνητὸν τόπον" ὡς καὶ ἐν 

Θεαιτήτῳ [ρ. 1105] λέγει, τὰ κακὰ ἐνταῦϑα φὰς καὶ τόνδε 
Α Ὶ ’ - δ’ 3 2 2 "Ἥ δι," 

τὸν ϑνητὸν τόπον περιπολεῖν. ὅτι οὖν ἔστι καὶ ἐν τῷ ὑπὸ 
“- ν] Αρ 

10 σελήνην ἀεὶ κυκλούμενον ἢ ϑεῶν γένος ἡ δαιμόνων τοῖς 

οὐρανίοις ἑπόμενον ἀεὶ τὸ αὐτὸ κατ᾽ ἀριϑμόν, ζῶν περιοδι- 

κῶς, τοῦτο ἔδει καὶ ἐνταῦϑα τίϑεσθϑαι ϑεῖον γενητόν᾽ ὅσον 
ν᾿ Ἃ 2 -νἡ Ο -» ’ 2 » ὔ Ϊά 

δὲ ἢ ἐν τοῖς ὅλοις [τοῖς] στοιχείοις ἐστὶ μεταβάλλον, μιμου- 
ἋἊ “Ὃ “ ’ 

μενον τὸν οὐράνιον κύκλον, ἢ ἐν τοῖς μερικοῖς ξῴοις. ἀπὸ 

τὸ τῶν αὐτῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ κατ᾽ εἶδος μόνον περιαγόμενον, 
τοῦτο μόνως καλεῖν γενητόν, οὐκ ἔχον τὸ ταὐτὸν ὥσπερ τὸ 

-“ 9 2 2 9 

ξ 4δτ. ϑεῖον γενητὸν κατ᾽ ἀριϑμόν, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἴρηται κατ 

εἶδος ὁποῖόν [ἐστιν τὸ] ἀνθρώπειόν [τε] καὶ τὸ τῶν ἄλλων 

[ἀλόγω]ν ξῴων γένος [καὶ τὸ] τῶν φυτῶν ἐν οἷς πᾶσίν γ ; γένος ὶ φυτῶν᾽ ἐν οἷς πᾶσί 

80 ἐστιν εὐγονία καὶ δυσγονία κατὰ τὰς περιτροπὰς τῶν »ύλλῶων, 

ὡς αὐτός φησιν [ΥΠ| ὅ465], τῶν οὐρανίων. 

“. Ὅτι περὶ καϑ[όδων] ψυχικῶν εἶναι τὰ [δόγ]ματά 

φησιν ὃ ᾿'Δμέλιος. τὴν γὰρ ψυχὴν ἄνω μένουσαν εἶναι 

πάντα μοναδικῶς καὶ κυκλικῶς, ὡς μὲν λόγων ἔχουσαν πλῆ- 
-«- ἰν Α - , ζ ἢ ι ψ 9 

45 ϑὸς μοναδικπῶς. ὡς δὲ συνεχῆ καὶ ἡνωμένην καὶ ὡς ἕπε- 

στραμμένην πρὸς ἑαυτὴν πυκλικῶς" κατιοῦσαν δὲ γεννᾶν 

ἀριϑμὸν καὶ τρίγωνον, καὶ ὡς μὲν δυϊσκομένην ὡς ἀπὸ 

1 τὸν οχ τὸ ταϑῦν. 4 ὃ 5885. τιἪὅῦ  ὅ φοϑὺ Πλάτων 85. ἐν 

ταῦ] οὗ, τορ. ὙΠ δ145 Χ 6218 1 ἀλλὰ ϑνητὸν ἴτι. ταῦ | 510 ΡΙ.: 

οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖς αὐτὰ (τὰ κακὰ) ἱδρῦσϑαι, τὴν δὲ ϑνητὴν φύσιν καὶ 
τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. 8.81 κατὰ Ῥ1Ὸ καὶ Ὠ151 

᾿" » ᾿ 

ἐνταῦϑα φὰς οοττυρύσμα οοῦ 18 τοῖσ αἰύθγατα 588ὅ. 14 ἢ) 855. ταῦ 

16 τὸ Ῥυΐὰβ 55. τοῦ 18 δηΐθ ἀνθρώπειον (6558 ροὐθϑὺ οὔϊϑτα 

ἀνθρώπων) Τοτῦ. οδῦ καὶ 22 δόγματα] 1. δίχματα 21 ῥυϊσκομένη 
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μονάδος ἑαυτῆς τὸν πρῶτον ἀρυϑμὸν ἀποτελεῖν τὸν τρία (ἐν 
Ἁ ΣΘῸῷῳ ΄-ῇ δ᾿, ς ’ἤ ς Ἁ ; »ὔ Ἁ γὰρ αὐτῇ τῇ ῥύσει ἡ δυάς), ὡς δὲ ϑέσιν λαμβάνουσαν τὴν 

κάϑετον ποιεῖν. πίπτειν δὲ εἰς τὴν ἁπλανῆ, καὶ ταύτης εἰς 
Α Α ᾽ 9 ᾿ Ἁ ’ . ’ Α 

λοξὸν τὸν ξῳοφόρον (ἀρχὴ γὰρ γενέσεως) κάϑετον δὲ τρια- 
- ς τ΄ δικῶς ποιήσασαν διοδεύειν τὸ πλάτος, ἐν ᾧ πέπτωκεν, οἷον 

πλαγίως κινηϑεῖσαν καὶ ποιεῖν τὴν λοιπὴν τῶν περὶ τὴν 
ὀρϑὴν τετραδικῶς" ποϑοῦσαν δὲ τὸ ἐντὸς αὐτῆς ὡς ἂν οὐκ 

ἀποστᾶσαν ἕξαυτῆς ἐπιστρέφουσαν πάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς 
πκαϑέτου ποιεῖν τὴν ὑποτείνουσαν. 

9 414. Ὅτι ὁ ᾿Δμέλιος οὕτως ὑποστήσας τὸ τρίγωνον 
ν) - -- - - ἀξιοῖ σπορᾶς μὲν ἀρχὴν ποιεῖσϑαι τὸν αἰγόκερω, τῶν ἀρχόν- 

2 , . ᾿ ᾿ ᾿ " » ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ τῶν ἑφεστώτων᾽ τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῷα καὶ τὰ φυτὰ τὴν 
’ - “- 9 Α 4 

φύσιν κινεῖν εἰς τὸ γεννᾶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους τὸν λόγον 

χρῆναι τὸν ὁρῶντα τὸν καιρὸν ἄγειν ἐπὶ τὴν δέουσαν σπο- 
θάν. ὁ δὲ αἰγόκερως ὡς καὶ τοῦ ἡλιακοῦ φωτὸς ἀρχὴ τῆς 
ἐπανόδου σπό ὶ ἡ ἀπὸ τούτου τῇ καϑέτῳ ἴση τρι- ὄριμος. καὶ ἡ ἀπὸ τού ῇ 0 ἴση τρ 
ἕῳδία, αἰγόκερως ὑδροχόος ἰχϑύες. κυήσεως | [δὲ] χίρόν]ον 5. 4δν. 
2 ᾽ Α 9. “ἡ 2 , ς ’ 9 -»“ Ο ἐπιτηδειότατον τὸν ἀπὸ ἰχϑύων ὡς γονίμων ἐν τοῖς ἕπο- 

μένοις τέτταρσιν ξῳδίοις, πρι[ῷ ταύ]ρῳ διδύμοις καρκίνῳ 

(καὶ γὰρ ἡ γῆ ἥκιστα τὸ γόνιμον ἐν τούτοις ἐκφαίνει τὸ 

ἑαυτῆς)" ἀποκυήσεως δὲ ἐν τοῖς λοιποῖς. ἀλλὰ τὰ μὲν ἕπτά- 
9 ; τω 9 ὔ 4 Ἁ -- ὔφ,.ν μηνα εἰς λέοντα τελευτᾶν (ἐπιλαμβάνειν γάρ τι καὶ τοῦ ἑξῆς) 

Ἁ 5 Α 7 . Ἁ Α ») ’ὔ 2 ΠῚ καὶ εἶναι [τὰ] γόνιμα᾽ τὰ δὲ ὀκτάμηνα εἰς παρϑένον, καὶ 
5 2 Ἁ Ν , . Α : ’ 2 Α 

εἶναι ἄγονα διὰ τὴν παρϑένον᾽ τὰ δὲ ἐννεάμηνα εἰς ξυγὸν 

καὶ (εἶναι γόνιμα. Ταῦτα δὲ ὁρᾷς ὅπως πλάσμασιν ἔοι- 

μεν εἰ μὲν γὰρ διὰ τὴν παρϑένον ἄγονα γίνεται τὰ ἔχοντα 
Ἁ ’ “Ρ̓ 2 5 “ 2 η»ὔ 7 τὴν σπορίμην ὥραν «ἐν αἰγοπέρωτι ὄντος ἡλίου, πάντα 

8 ὅϑξτον ταὶ, κά 88. τοῦθ εἰς δ! θυ} ὧσ 4 ἰγπ]ρομ στη 
Ῥορῖδαν 11πᾶ,. οαἶτιβ Ἰαὔθτϑι ἩΌΤΩΘΙῸ ὑθυμδυῖο αὐϑξθυηθιῖο α] δ Υῖο 
γτϑϑρομπαθηῦ 12 ἄλλα ἴτα. τὰῇϑ 1ὅ διβίγο!ορὶβ ἄγονος οϑὺ οὗ 
στειρώδης οἵ. Ἡορϑοδῦ. 62, 2ὅ Θχο. Τϑγ. ἴῃ Μῶχίτηο 108, 28 
ρα. ᾿αἀσιοι 19 1. τέαρσιν, 564 ἔοτύ. σσ διαὺ ττ 585.. 20 τὸ] 
τὸν 21 Πᾶθο τϑοῦθ 8586 ΠΌΘΟΥ Θ ΠΟῸῚ βροπᾶθο 

ὅ 

18 



ὅ 
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ἔδει τὰ ἐν τῇ παρϑένῳ ὄντος αὐτοῦ τὴν ἐκτροπὴν ὑπο- 
μένοντα εἶναι ἄγονα" εἰ δὲ διότι ὀχταμηνιαία ἡ ἐκτροπή, 
κἂν μὴ ἡ παρϑένος, ἀλλὰ ἄλλο τι ἕῴδιον ἡ ἐν ᾧ ἡ ἐκτροπὴ 

ν 2 ’ 7 ς.» , ς [ 2 (ἢ) ὀκταμηνιαία. συμβήσεται ταὐτόν, καὶ ὁμοίως ἔν τὲ 
λέοντι καὶ ζυγῷ ἄγονα ἔσται᾽ ὥσπερ καὶ ἡ ἱστορία διδάσκει 

, 2 ’ 2 ’ ῖ 2 -Ὃ ’ ᾿ καὶ ἐν τούτοις ἄγονα γίνεσθαι καὶ ἐν τῇ παρϑένῳ γόνιμα. 
4 " Ὁ ΄᾿ ’ 

οὐκ ἄρα δεῖ ταύτην ὑφηγεῖσϑαι τοῖς φύλαξιν τὴν μέϑοδον 

τῆς σπορᾶς τῶν ἐσομένων γονίμων ἀπ᾽ αὐτῆς. 

418. Ὅτι Ἡρόφιλος ὃ ἰατρὸς καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν 
2 , [κι ἷ ᾿ 3 , ς ᾿ - 
ἐλλογίμων ἕνα χρόνον φασὶν εἶναι γενέσεως (ὡς καὶ τοῖς 
2 ΄ Μ ᾿ νι δ ’ 9 4 ς - ἄλλοις ἕῴοις᾽" τὸν δὲ ἑπτάμηνον ἠπατημένων ὑποληφϑῆναι 

τῶν γυναικῶν, διὰ τὸ καὶ μετὰ σύλληψιν καὶ ἐπὶ δύο μῆνας 
καϑαίρεσϑαί τινας καὶ οἴεσϑαι διὰ τὴν κάϑαρσιν μὴ γεγο- 
νένανι σύλληψιν. Οἱ δὲ Πυϑαγόρειοι προσίενται, ὡς καὶ 
9 Ορφεύς. καὶ τὰ ἑπτάμηνα, καὶ φασὶν ἐν μὲν λε΄ ἡμέραις 

Α " Ι ’ ᾿ » , 2... τὸ καταβληϑὲν σπέρμα τύπον καὶ μορφὴν λαμβάνειν ἐπὶ [ 
ἢ 46τ. τῶ]ν ὃ... .135.. καὶ..38΄ς [ὅ]τι δὲ... 35. [κυ]ήσεως χρό- 

20 

2ῦ 

γον. δῆλον καὶ ἊΝ τῶν... .. [οὐ μὲν] γὰρ καϑ' ἑκάστην 
“ [δὰ δ Δ -» Ν ; ᾿ ᾿ 2 ΗὟἬο  ὃὃ'᾽ἠΆᾺΆ 

τίκτουσιν, οἱ δὲ διὰ μιᾶς, αὐ δὲ καὶ δὶς ἔν μιᾷ ἡμέρᾳ. 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπ’ ἀνθρώπων εἶναι, ἃ ἐπὶ τῶν ἀλόγων 
οὐχ ὁρῶμεν, οἷον καὶ τὴν λεγομένην κίσσαν .... νῶν καὶ 
τὸ ἐπιϑυμεῖν ὀστράκων ἢ ἑλίκων ἢ ὄξους, ἀποστρέφεσϑαι 
δὲ οἶνον καὶ πολύαιμα καὶ τὸν ἄνδρα πολλάκις" τῆς φύ- 

Ἁ Α ᾽ ’ ΟΥ͂ Ἁ ιν Α »“ -ὕ"ὦ 
σεῶς τὰ μὲν πολύαιμα φευγούδης, ἵνα μὴ ὑπὸ τοῦ πολλοῦ 

αἵματος τὸ σπέρμα καταμλυσϑῇ, τὸν δὲ ἄνδρα, ἵνα μὴ 
9 - ς ’ ν᾽ Ἅ “ ’ὔ ΚΓ ἱμό . ἐνοχληϑῇ ἢ μήτρα. καὶ γὰρ τοῦτο διάφορον ἴσχουσιν. ὅτι 

2 ὀκταμηνία, ΟΟΥΤ, τηὖ (ἄθχῃ 4) 8 ἀπ᾿ αὐτῆς ϑυθρθοούσχῃ. 
9 ὅτι --- ἰατρὸσ ταῦ ἴτη.: φιλόστρατος ταῦ 568 ΘΧΡ. 10 τοῖς 
ἁνϑρώποις 5.090]. ΒοΙύζ. 14 πυϑαγόριοι ταῖ, ΟΟΥΥ. ταῦ] οὗ 
Οθμηβοσῖμ. ὃ Οδίθη. ΧΙΧ 464 ΜϑοτΙοΌ. 1π βοιηῃ. 1 ὃ, 14 55. ὟΥ611- 
τοϑηη Ὁ81]. {Πύθυϑ. ΧΙΝ 1822 ΕὙΘατΤΊΟΙ 1016. ΧΥ 128 17 ἔοχύ. τῶν 
[ὀρνίϑων 211. κίσσον ἐπίχνων: οθεΐθ ΟΠ οϑὺ «ἐγκυμόνων, αὐοὰ 
Ῥτοροηὶὺ ΚΘΗ 22 ἁλυκῶν δᾶ. 28 οἶνον οΧ οἴνου 
25 καταλλυ-σϑῆι, τοῦ ΒΌΡΤδ κλν 55. δα (Ώ05. ΘΧΌΘΑΪΟ) 

Ῥεκοσιῦσ, οᾷ. Ἐ͵ΟΙ]. ΤΙ. ϑ 



4 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τὰ μὲν ἄλογα ἀπὸ συλλήψεως οὐ προσίεται συνουσίαν, ἄν- 
ϑρωποι δὲ μέχρις ἀποκυήσεως. 

ΑΙ... Ὅτι καὶ Ζωφοάστφης μαρτυρεῖ τῇ γενέσει τῶν 
ἑπταμήνων, προλέγειν πότε ἑπτάμηνον ἔσται διδάξας. λέγει 
γὰρ οὕτως" αἵ κατὰ σύνοδον ἡλίου καὶ σελήνης γενό-. 
μεναι συλλήψεις ἐν πανσελήνοις ποιοῦνται τὰς 
ἀποκυήσεις" αἵ δὲ κατὰ πανσέληνον ἐν συνόδοις 
καὶ διχομηνίαις δὲ γίγνονται ἀποκυήσεις, ἀπὸ 
συνοδικῆς μὲν συλλήψεως αὐξανομένης σελήνης ἐν 
τῷ αὐτῷ ξῳδίῳ, πανδεληνιακῆς δὲ μειουμένης (διχο- 
μηνίας δὲ λέγει τὰς διχοτόμους). αἱ δὲ ἐν διχομηνίαις 
συλλήψεις ἄγουσι τὰς ἀποκυήσεις αὐξόμεναι μὲν 
εἰς πανσέληνον. μειούμεναι δὲ εἰς σύνοδον αἵ δὲ 
μέϊσαι τῶν συν[ζόδων καὶ] διχομήνων καὶ παν- ξ48ν. 
σελήν[ων ος δος ς κπαϊταλαμβάνει τὸν ἥλιον] τότε 
μὲν [ἐν τῷ αὐτῷ] δῳδίῳ, [ἰτό]τε δὲ ἐν τῷ ἑξῆς; 
ἐν. ςςς .ο. κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ. ξῳδίΪου. ὅτε] δὲ ἡ γε- 
νομένη παταλαμβάνει αὐτὸν ἐν τῷ τέλει, χρὴ τοῦτο 
τηρεῖν, πότε ἢ σελήνη δύο ποιεῖται σχηματισμούς; 
οἷον δύο συνόδους ἐν ἑνὶ μηνὶ ἐν τῷ αὐτῷ ξῳ- 
δίῳ" τότε γὰρ ἑπτάμηνον τὸ γιγνόμενον. ἐν ᾧ γὰρ 
πρώτως ἐφάνη τελειοῖ τὸ βρέφος ὃ δὲ πφοσελάμ- 
βανεν τῷ δρόμῳ τοῦ ἡλίου, τοῦτο ὑπετέμνετο τοῦ 
ἐν τῇ ἢ γαστρὶ χφόνου. 

“14. Ὅτι καὶ ὃ Ἐμπεδοκλῆς οἶδεν τὸν διπλοῦν τῶν 
7εννήσεων χρόνον᾽ διὸ καὶ τὰς γυναῖκας καλεῖ ὃ ἐγόνους; 
καὶ τὴν ὑπεροχὴν τοῦ πλήϑους τῶν ἡμερῶν αὐτὸς εἶπεν; 
καὶ ὅτι τὰ ὀκτάμηνα ἄγονα" καὶ εἰκότως. τῶν μὲν γὰρ 
ἑπταμήνων ὃ πρῶτος ἀριϑμὸς ὃ λε΄ ἐν ἀρυϑμοῖς ἐστιν ς΄ η΄ 

8 κἀν Βαᾶ. 11 δοχομηνίαισ (ο γτῖυβ 5.) 117 ογῦ. ἐν[ίοτε 
δὲ] κατ᾽ 28 ὑπετέμετο 5 οἵ, ΤῊΘΟ 104,2 26 δισγόνουσ (Ὁ 
ῬΓΙᾺΒ 15) 28 μὲν 55. τηἪὰ 299 56. 6... 8 -- 210, 6. 4 -- 270 
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7 τ΄ 4 

ϑ' ιβ΄, ὧν οἱ ἄκροι τὸν διπλάσιον ἔχουσιν λόγον καὶ τὴν 

διὰ πασῶν" τῶν δὲ ἐννεαμήνων ὃ πρῶτος ἀριϑμὸς ἐν ἀριϑ- 
-Ὁ 7 7 ΄ ,ὔ ΄ τ δ“, 7 27 

μοῖς συμφώνοις ς΄ 8' ιβ΄ νη, ὧν οἵ ἄκροι τριπλάσιον ἔχουσιν 

λόγον. μεταξὺ δὲ τούτων σύμφωνος ἄλλος οὐκ ἔστι λόγος. 
Δ 3 ,“.» ’ 9 Β 27 Ἁ 2 7 
ὥστ᾽ εἰπότως συμφωνίας οὐκ οὔσης ἄγονα τὰ ὀκτάμηνα. 

καὶ γὰρ οὖν οἵ μὲν ἀπὸ δυάδος ἕως ὀγδοάδος συντεϑέντες 
ποιοῦσιν τὸν λε΄, οἵ δὲ ἀπὸ μονάδος ἕως ἐννεάδος τὸν με΄" 

προσήκει δὲ ὀγδοάδι ἀρχὴ δυάς (κύβος γὰρ ἀπ᾽ αὐτῆς), 
ἐννεάδι δὲ μονάς (ἕν γάρ ἐστι νέον ἡ ἐννεάς). μέσος δὲ 
τούτων οὐκ ἔστιν. ὥστ᾽ οὐδείς ἐστιν ἀρυιϑμὸς ὀκτάμηνα 

180 δι 41τ. ποιῶν, οὔτε ἀριϑμητικῶς σκοπούμενος οὔτε! .. 159... 

1 σι 

20 

ἘΘ Ψι 

[ποιεῖ γὰρ ὃ ς΄ ἐπὶ τὸν λε΄ τὸ]ν ἑπ[τάμηνον καὶ] ἐπὶ τὸν μέ 
τὸν ἑ » ᾽ὔ ς δὲ γ 2 Χλ Α ΄ Α 2 ᾽ ννεάμηνον χρόϊνον, ὃ δὲ] ς΄ ἐπὶ τὸν μ' τὸν ὀκτάμηνον 

“ῳ ᾿Ν εν αδονς κάμπτοντας ἐπὶ τοὺς ἐξ ἀρχῆς. [τὸν ἑπτὰ τὸν] 
9 - ἐννέα τὸν ὀκτώ. τούτων δὲ ὃ μέν [ἐστιν ἐκ τῶν] περὶ τὴν 
ὀρϑὴν τοῦ ῥηϑησομένου τριγώνου, αἵ εἰσιν τετρὰς καὶ 
τριάς, ϑήλεια καὶ ἄρρην" ὃ δὲ ἐκ τῶν μεγίστων. αἵ εἰσι 
τετρὰς πεμπάς, ϑήλεια καὶ ἄρρην ὃ δὲ ἐκ μεγίστης καὶ 

2 

ἐλαχίστης, [αἴ] εἰσι πεμπὰς τριάς, ἄρρενες ἄμφω" ὥστ᾽ εἰκό- 
’ τῶς ἄγονος. ὁ δὲ ς΄ ὀφϑήσεται κατὰ τὸ ἐμβαδόν, ὅς ἔστι 

, . Φ’ 3 5», » 2 » 7 Α 7 , γάμος᾽ ὥστ᾽ εἰκότως ἄρρενα μὲν ϑήλει ξευγνὺς γόνιμός 
ἔστιν, ἄρρενα δὲ ἀλλήλοις ἄγονος. Ταῦτα μὲν ἀπὸ τῶν 
»} -Ὁ ῳ Α 2 Α Ω ’ 3 Ἁ 2 »" ἀριϑμῶν. οἵ δὲ ἀνατομικοὶ ἱστόρησαν καὶ τὰς ἐν τοῖς 
9 -Ὁ- ΙΑ ᾽ὔ . ς Ω 2 τε ς ; } ἀριϑμοῖς τούτοις διαφοράς᾽ ὡς ὅταν ἐν ἐξ ἡμέραις τὸ 
σπέρμα ἀφρωϑῇ. περὶ τὰς ξξῆς η΄ εἰς αἷμα μεταβάλλει, περὶ ομα ἀφρθῶσῇ. πέξρί τὰς δξῆς ἢ ξἰς αἰμὰ μ 9 “τὲρ 

ὦ 7 Ἁ 4 

δὲ τὰς ξξῆς 8΄ σαρκοειδὲς γίνεται. περὶ δὲ τὰς λοιπὰς ιβ 

μορφοῦται" καὶ οὕτως ἐξῆς διοργανωϑὲν τίκτεται ἑπτάμηνον. 
, 5 ἃ -Ἅ 27 ΐψ ΄ 2 -Ὁ ’ ι ΄ Α ’ 4 ΄ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως ἐν ταῖς ς καὶ ὃ καὶ ιβ καὶ τὴ 

6 ὀγδοάδοσ ὁχ δυάδοσ ταὰϑ 9 οἵ, δα 4, 21 
1ὅ 50. 051586 ἀοροὺ ἐκ τῶν ἐλαχίστων περὶ, οὐδὶ βρϑύϊυσῃ. ΠΟῊ 
ΒΓ Ποῖ 20 οὗ Ὁ860]. ἃν. 88, 10 22 ἄγονα 24 οἵ. 
Οθηβου. 11, 8 δὺ βαργδ δᾷ Ὁ. 88,14 26 ταῖσ λοιπαῖσ, ΟΟΥΤ. ταῦ 

28 τη] ἢ Ἷγ. 
3. Ἔ 
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ν δ δέ ’ . κα 5 Α ΄ ν 2 » τὸν ὕμοιον δέχεταν τύπον᾽ ὡς εἶναι τὸν ς΄ κοινὴν ἀρχήν, 
διὸ καὶ οὗτος ποιεῖ ἑκάτερον. 

4Ε. Τὸν γεωμετρικὸν ἀριϑμὸν ἀριϑμητικῶς τε ὅμα δεῖ 
καὶ γεωμετρικῶς ϑεωρῆσαι, καὶ πρός γε μουσικῶς, εἰ δυνά- 
μεϑα, καὶ ἀστρονομικῶς, ἔπεινα διαλεκτικῶς, εἴς τε τὴν ἀν- 
ϑρωπείαν ἀναπέμψαι περίοδον καὶ εἰς τὴν τοῦ παντὸς κόσ- 
μου ϑεωρίαν. Ἔστιν δὲ οὗτος | ενιν δθονοςος ονὰ ᾿ς. Ἐ41ν. 

ἐννωον [ἔν ᾧ πρώϊτῳ αὐξήσεις] ........ πρ...«-- 

νατουδ.. δι, λόγους εἴτε τησυν.. .13,.. δυνάμεναι 

ποιοῦσαι τετραγώνους, δυνα[ζστευ]όμεναι δὲ ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν 
δυνάμεων . .. ... .. τῶν τετραγώνων" τὸ γὰρ δυνάμενον 
πᾶν πρὸς τὸ δυναστευόμενον ἀποδίδοται. καὶ πρὸς τούτοις 
ὁμοιούντων τὲ καὶ ἀνομοιούντων ἀρυιϑμῶν᾽ ὁδμοιούντων μὲν 
τῶν τετραγωνικῶν ἢ κυβικμῶν, ἀνομοιούντων δὲ τῶν ἀνίσοις 
χρωμένων πλευραῖς ἢ ἐπιπέδων ἢ στερεῶν. καὶ ἐπὶ τούτοις 
καϑ᾽ ὑποδιαίρεσιν τῶν ἀνομοιούντων ἑξῆς φησιν᾽ αὐξόντων 
τε καὶ φϑινόντων᾽ αὐξόντων μὲν τῶν ἰσάκις ἴσων μειξονά- 

κις, ὧν ἐπὶ τὸ μεῖξον ἣ πρόοδος ἀπὸ τῆς ἰσότητος, φϑινόν- 
τῶν δὲ τῶν ἰσάκις ἴσων ἐλασσονάκις᾽ ὧν τοῖς μὲν ὄνομα 

σὐλινϑίδες φασὶ τοῖς φϑίνουσιν., τοῖς δὲ δοκίδες τοῖς αὔξου- 

σιν. αὗται δ᾽ οὖν αἱ αὐξήσεις μέχρι τεττάρων ὅρων προ- 

ελϑοῦσαι τρεῖς ἐχόντων ἀποστάσεις ἀλλήλων (πάντων γὰρ 
τεττάρων ὅρων συνεχῶν τρεῖς εἶσιν ἀποστάσεις) πάντα δητὰ 

καὶ προσήγορα ποιοῦσιν, καὶ τοὺς δυναμένους καὶ τοὺς 
δυναστευομένους, καὶ τοὺς ὁμοιοῦντας καὶ τοὺς ἀνομοιοῦν- 

τας ἀλλήλοις. καὶ τοὺς αὔξοντας καὶ φϑίνοντας. γίνεται 

γὰρ διάγραμμα κατὰ μὲν τὰ πλάγια τοὺς ὁμοιοῦντας ἔχον 
καὶ ἀνομοιοῦντας, αὔξοντάς τε καὶ φϑίνοντας, καϑ' ἕνα 
λόγον συνδεομένους τὸν πυϑμένα τὸν ἐκτεϑησόμενον᾽ κατὰ 

8 σθϑοχηθίγιοατη αἱοιὺ ΡῚ, 5469 11 ΒΌΡΡΙ. ἐλάσσους 3 
19 ὄνομα] ὀνόμασιν (ὀνομασία Β8ἃ.). 20 οὗ ὕϑιλῦ]. πῃ ΝΊοοτα. 
8, 6 58. 28 φϑίνοντασ)] ο ἴτ. οὖ 58. σ᾿ ὍΨ. 29 τῶν ἐκτε- 
ϑησομένων 
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ἢ, 48᾽. δὲ τὰ σχέλη Ι τοὺς δυναμένους καὶ δυνα[ στευομένους. 
ἐπεὶ] δὲ οὗτός ἐστιν ὃ ἀριϑμός, ἐν [ᾧ πάντα ἀλλήλοις] 

συμβαίνει, καλῶς ποιῶν... «ὦ. ὧν ἐπίτριτος πυϑ- 
μήν" .. διςςς τῶν ἀριϑμῶν ὧν αἵ αὐξήσεις. [ἔστιν οὖν 

οὗτος] ὁ ἐπίτριτος πυϑμὴν γ΄ καὶ δ΄ καὶ [τούτων ἑκάτερος 
ἕφ᾽ ξαυτὸν καὶ ἐπ’ ἀλλήλους [γίγνεται] 9' ιβ΄ ις΄ ἐν λόγῳ 
τῷ αὐτῷ. καὶ αὖϑις ὁ μὲν γ' κυβικιῶς τρὶς τρία τρίς. καὶ 
ὁ δ΄ ὡσ[αύ]τως τετράκις τέσσαρα τετράκις" μετ᾽ ἀλλήλων δὲ 
τρὶς τρία τετράκις, τετράκις τέσσαρα τρίς" γίγνονται οὖν 

10 κυβικοὶ μὲν ἄκροι ὃ κζ΄ καὶ ξδ΄, δοκὶς δὲ ὃ λε΄, δύο πλευ- 

ρὰς ἔχων τριάδος καὶ μίαν τετράδος, πλινϑὶς δὲ. ὃ μη΄, δύο 

πλευρὰς ἔχων τετράδος καὶ μίαν τριάδος. τούτων δὴ τῶν 
τεττάρων ὄντων ἐφεξῆς ἐν τῷ ἐπιτρίτῳ λόγῳ ὅρων, πζ΄ λε΄ 9 φέςης ῃ οίτῷ λογῷ ὑθῶν, 

4 - Ἁ -“ μη΄ ξδ΄, καὶ τρεῖς ἀποστάσεις ἐχόντων, ὃ μὲν κζ΄ μετὰ τοῦ 
7 -"“μ Α ΄ δ Α ΄ Ν᾿ »" ΄ Α ΄ς Ξ' ς Α 18 μη΄ ποιεῖ τὸν οε΄, ὁ δὲ λε΄ μετὰ τοῦ ξδ τὸν ο᾽ οἷν ὁ μὲν 

’ ’ μὶ 2 7 νι 9. κ" , ο΄ τετράγωνος ὧν ἐκ δεκάδος καὶ αὐτὸς τετραγωνισϑεὶς 
ποιεῖ τὸν μύρια᾽ ὃ δὲ οε΄ γενόμενος ἐπὶ τὸν ρ΄ ποιεῖ τὸν 
ζῳ΄. καὶ εἰσὶν αὗται αἱ δύο ἁρμονίαι. ἣ μὲν ἰσάκις ἴση 
(καὶ ὅπως. δῆλον ἐποίησεν εἰπών" ἑκατὸν τοσαυτάκι9), 
ἣ δὲ ἰσομήχης μὲν ἐκείνῃ διὰ τὸν ρ΄, προμήπης δὲ διὰ τὸν 

οε΄ τοῦ μήκους ἡλασσωμένου. εἰκότως οὖν εἶπεν τὸν ἐπί- 
τριτον πυϑμένα τρὶς αὐξηϑέντα τὰς δύο ποιεῖν ἁρμονίας" 

μέχοι γὰρ τῶν στερεῶν προελϑὼν τῶν τεσσάρων ἔκ τῆς 
2 ’ ἤ ; Ἁ Ἁ “-“ ’ ς 

ἐκείνων συνϑέσεως παρέχεται τὰς πλευρὰς τῶν δύο ἀρμο- 

5 νιῶν, τὸν ἑκατὸν καὶ τὸν ἑἕβδομηκονταπέντε. τὴν μὲν οὖν 
ταυτομήκη μοναχῶς ἐδήλωσεν, ἰσάκις ἔσην δρισάμενος καὶ 
προσϑεὶς ἑκατὸν τοσαυτάκις" τὸ γὰρ ἰσάκις ἴσην ἠδύνατο 

βράδυ. καὶ ἄλλον ποιεῖν] .. ..... ἴση [μ]ὴν ἰσάκις εἰκ[ ότως 

δι 

2 Φ 

8 γοϑὺ ποιῶν 1. ἃ (σ. σ΄. ἀπέδωκε τὸ), Ῥοϑῦ πυϑμήν᾽ τουδ 
(νυ. ὁ. τούτων δηλονότι) 6 91 ὁ 8 ἴν. ἃ ταῦ ἣν (στο ΒΌΙΓ. 
ἴῃ ὁ ἃ ἃ τῇ δ) Ἴ τρίσ δἸθθυυτη ΟΧ τρεῖσ Ὅν. 8 δὲ] δ᾽ 
16 ὧν οχΧ οἷν τη 22 τρεῖσ 98 απδύϊθον Πυτηθ τὶ ΟΠ τα] 
βαηὺ 217. 86. 48. 64 2 ξκατοὺ ἑκατὸν 28 δαπὺ ἔογο ποιεῖν 
ἢ τὸν μύρια 
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ἐν ἡ ταυτ]ομήκης᾽ ἴση μὲν διότι ὃ ἑκατὸν [πολ]λάκις λαμβάνεται, 

ἰσάκις δὲ διότι ἠδύνατο πολλάκις μὲν ληφϑῆναι, κατὰ ἄλ- 

λον δὲ ἀρυϑμὸν πολλάκις, οἷον τὸν δέκα ἢ τὸν εἴκ[οσι], δὲ- 
κάκις καὶ εἰκοσάκις. τὴν δὲ προμήκη διὰ ποικιλωτέρων 
παρέστησεν λήψεων᾽ διελὼν γὰρ τὸν οε΄ ἀριϑμὸν εἰς τοὺς 
συντεϑέντας. λέγω δὲ τὸν κζ΄ καὶ τὸν μη΄, τὸν ο΄ ἐπὶ τού- 
τους ποιήσας ἀντὶ τοῦ ὅλου τοῦ οε΄ παρίστησι πῶς ἐστι 

προμήκης. δεῖν γάρ φησιν ἕκατοντάκις ποιῆσαι τὸν κζ΄, 

ἑκατὸν δὲ ἄλλους ἀριϑμούς, οἵτινές εἰσιν ἀπὸ διαμέτρου τῆς 
πεμπάδος ὡς τετραγωνιμῆς πλευρᾶς ληφϑείσης, δητῆς μὲν 

διαμέτρου μονάδι λειπόμενοι μιᾷ, ἀρρήτου δὲ δύο μονάσι. 

δι᾿ ὧν σημαίνει τὸν μη ἐὰν γὰρ πλευρὰν τὸν ε΄ λάβῃς 
τετραγώνου τινός, καὶ ἐν τούτῳ διάμετρον ἄρρητον πάντως 
διὰ τὸ ῥητὴν εἶναι τὴν πλευράν, ἔσται τὸ μὲν ἀπ᾽ αὐτοῦ 

κε΄, διπλάσιον δὲ τούτου τὸ τῶν ν΄ χωρίον, οὗ ἦν ἄρρητος 

ἢ πλευρά" οὐ γὰρ ἔστιν ἀρυϑμὸν λαβεῖν τετράγωνον τετρα- 
γώνου διπλάσιον. ἐὰν οὖν δητὴν ἐθέλωμεν διάμετρον εὗ- 

ρεῖν, δυναμένην τοῦ ἀπὸ τῆς πεμπάδος διπλάσιον. τὴν 
σύνεγγυς λαμβάνοντες τὴν δυναμένην οὐκ αὐτό (τοῦτο γὰρ 

ἀδύνατον), ἀλλὰ τὸ μονάδι ἔλασσον, τὸν ζ΄ ληψόμεϑα, καὶ 
ἀπὸ τούτου τὸ τῶν μϑ', μονάδι ὃν ἔλασσον τοῦ ν΄, ὃ ἦν 
τὸ ἀπὸ τῆς ἀρρήτου διαμέτρου. τούτων δὲ ληφϑέντων λοι- 
πὸν δῆλον, ὅπως τοῦ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς πεμπάδος 

δισττοῦ ὄντος, τοῦ μὲν ἀπὸ ἀρρήτου, τοῦτο δὲ ἦν τὸ τῶν 

1 μὴν ροϑὺ ἴση 5815 ἴπιο., ἔουῦ. ἢ1] οϑὺ π18ὶ δὲ ὅ διδλ....»ν 
(ΘΥΡῸ τῶϑ.) θ ΠΘΙΏΡΘ συντυϑέντας 7 ἀντὶ 6Χ ατι τηϑ 
8. ατοιῦ θηΐτη ἑκατὸν δὲ κύβων τριάδος [ βαρτῶ φησὶν οϑὺ ἐ: οὖ 
ἴτα. ποίῳ οαΐὰβ 86 ὑδηύατια ἸΘοῚ: ἔκ... ν) ἄν [......-. ασ] 

ονν αδοσ]. ... Ῥ]αύομ5. νου Ὁ ΘΥΥΪ συ] ἀθη δῦ 9 οἴτινέσ)]) 
οἵ οχῦ ᾿Ξ 14 ῥητῶν 17 τετραπλάσιον τοΐ (τετραπ ἵν. ), δὲ 
55. τη 19 αὐτό 80. τὸ ἀπὸ τ. πεμπάδος διπλάσιον 21 ὃν 
ἔλασσον ΟΟΥΥ. ἴῃ ὄντα ἐλάσσονα ταϑ 2 τὸ 58. τηϑ 24. ἀρ- 
ρήτου τη 1] ρητοῦ τηα8. ἰσασα γϑυύῦτα 510, ΑἸ] ΟΔΙῚ Ῥοβδθῦ, 81 
ΒοΙΤΘυ 8. ὉὐΥΊΠῺ Ῥοβὺ τῶν οχίθὺ ν 8 μϑ. Ῥρυτοχιῦ τοῦ δὲ ἀπὸ 
ῥητοῦ(9), τοῦτο δὲ ἦν τὸ τῶν. 
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΄ ΄ 5 
.49..ὄ ... 139. μη΄.. 8. 5. ἐς. Τοὺς σομὲεν τὸν ζῳ΄, ὃς ἦν- 

ἐχ τοῦ ο΄ [καὶ τοῦ οε΄ συγκείμενος τοῦ συντεϑέντος ἔκ τε 
.α«“ 7 

τοῦ κζ΄ καὶ τοῦ μη. ΤΙ ἐγόνασι μὲν, οὖν οὕτως αἷ δύο ἀρ- 

μονίαι; ἢ ταυτομήκης καὶ ἣ προμήκης᾽ καλοῦνται δὲ ἀρ- 

μονίαι, διότι συνεστᾶσιν ἀπὸ λόγων ἁρμονικῶν ἄμφω, ἣ 

μὲν τριακοσάκις, ἣ δὲ τετρακοσάκις ληφϑέντων τῶν πυϑ- 
ἢ 4 ’ 4 4 ᾿ “᾿ ον» 7 δ "ἤ, 

μένων γ΄ δ΄ ς΄ ιβ. καὶ ἔστιν καὶ αὐτῶν τούτων ὁ λόγος 

τοῦ τριακόσια καὶ τοῦ τετρακόσια ἐξ ἀρχῆς ὃ ἐπίτριτος. 
5 -ᾧ - - ’ 

τούτων οὖν τῶν ἁρμονιῶν ἡ μὲν προμήκης ἀπὸ τῶν Ὃ: 
΄ ’ 7 Δ ᾿ δ 7 7 7 γι δ Ἁ 

10 αῦ. ἀῶ, γχ. Οὐ εἰσιν τριαποσιᾶκις ὁ γ δ΄ δ΄ ς ιβ 7 δὲ 
΄ , - ; , ἰσομήκης ἀπὸ τῶν ασ΄ αχ' βυ δω, οἵ" εἶσιν τετρακοσιάπιρ 
ς 

0 7 δ΄ ς΄ ,Λ΄. ὧν οἵ ἄκροι τὸν αὐτὸν ἔχουσι λόγον, ὃν καὶ 

αἴ μεσότητες. Καὶ οὕτω μὲν διὰ πλειόνων" συντόμως δὲ 

λαβόντες τὸν ἐπίτριτον πυϑμένα γ καὶ δ΄, καὶ 8, ᾧ οὗτος 
» 

συνεξύγῃ, σπονήδομεν πεντάκις τέσσαρα στεντάτνις. τὸν ο΄ αἵ 

πεντάκις τρία πεντάκις; τὸν οε΄" καὶ τούτους τὸν μὲν 6 

ἐφ᾽ ἑαυτόν, ἵνα ὃ μύρια γένηται» τὸν δὲ 9 ἐπὶ τὸν οε΄, 

ἵνα ὃ ἑπτακισχίλια πεντακόσια" καὶ οὕτως ὃ ἐπίτριτος πυϑ-- 
3 Α 2 3 ᾽ὔ Α 2 -" λ, δύ 

μὴν τρὶς αὐξηϑεὶς πεμπάδι συξυγεὶς ἔσται ποιῶν τὰς οὕο 

20 ἁρμονίας; τήν τε ταυτομήπη καὶ τὴν προμήκη. Χρεία δὲ 

ὅμως καὶ τῆς ἕτέρας ἐφόδου πάντως, ἐπείπερ αὐτὸς τὸν οε΄ 

διεῖλεν εἰς τὸν κζ΄ καὶ τὸν μη΄ γεννώσης ἐκείνους εὐτάκτως, 

ξ.49ν. καὶ τοὺς [. .50, αὐτῶν πα . . [τρὶς τρία τρὶς] τὸν κζ΄, 

τετράκις τέσσαρα τετράκις τὸν] ξδ΄, τρὶς [τρία τετράπις τὸν 
λ [4 7 ἤ , Α ’ 3 Ο .λ ς 

85 λς΄, τετράκις] τέσσαρα τρὶς τὸν μη΄. καὶ οὕτως [πάλιν ὃ] 

ἐπίτριτος πυϑμὴν τῇ πεμπάδι συ ξυγεὶς] παρέχει τὰς δύο 
ἁρμονίας τρὶς [αὐξηϑ]είς, ὅπου μὲν κυβικῶς, ὕπου δὲ 

δοζκικ]ῶς, ὕπου δὲ πλινϑικῶς. 

ὧι 

1 δι 

129 πος πὸπ σοι 1 πεντάκι (αὖθ τέσσαρα) 19 τρὶς 
αὐξηϑεὶς} τοι αὐξηϑεῖσι 28 αὐτῶν πα 1. Μαϑι, τῶν ΘΡῸ 
24 ξδ΄} ΚΖ αν. [ τέσσαρα τρὶσ 1. Μαὶ, νοϑυϊρτα ἐαηξατη ΘΡῸ 
21 τρὶσ ΟΧ τρεῖσ ὍΥ. 
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᾿Δριϑμητικῶς μ[ὲν] οὑτωσὶ τὸ προκείμενον ἐξηγητέον" 
γεωμετρικῶς δὲ δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. ἔστω τρίγωνον τὸ 48ΒΓ΄" 
καὶ ἡ μὲν 48 τεσσάρων. ἡ δὲ ΒΓ τριῶν τ τῶν αὐτῶν, ἡ 

δὲ ΑἍΤ' πέντε" καὶ τῇ ΑΙ πρὸς ὀρϑὰς ἡ 42. ἐφ᾽ ἣν ἐκ- 

βεβλήσϑω ἡ ΒΓ ἐν ὀρϑογωνίῳ γοῦν τῷ 42Γ κάϑετος 
ἡ 48 [ὴ 487’ ̓  μέση ἄρα ἀνάλογον τῶν ΖΒ ΒΓ. ἐπίτριτος 
δὲ ἢ 48 τῆς ΒΓ, ὥστε καὶ ἡ ΒΖ τῆς ΒΑ ἐπίτριτος" ἔστιν 

ἄρα πέντε καὶ τρίτου. τριπλασιασϑήτωσαν, ἵνα ὁλόκληροι 
γένωνται μονάδες" ἔσται ἄρα ἡ ἡ μὲν ΖΒ δέκα καὶ ἕξ, ἡ δὲ 

ΒΑ δώδεκα τῶν αὐτῶν, ἡ δὲ ΒΓ ἐννέα, καὶ ἢ 441 δεκα- 
σέντε. πρὸς ὀρθὰς ἤχϑω ἡ Ζ ΖΚ καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν ἐχβεβλήσϑω 

ἡ ΓΑ καὶ παράλληλος τῇ 21 ἡ 414 ἐπεὶ οὖν πάλιν ὀρϑο- 

γώνιον τὸ Ζ4Κ καὶ κάϑετος ἡ 44. μέση ἔσται ἀνάλογον 

τῶν Ζ4 ΔΚ. ἔσται οὖν, ἐπειδὴ ε Ζ4 δώδεκα ἦν, ὴ δὲ 
444 δέκα καὶ ἐξ τῶν αὐτῶν ("αἱ γὰρ αἱ ῖ παράλληλοι αὐτῶν 
τοσούτων ἦσαν), καὶ ἡ ΚΑ πρὸς τὴν 414 ἐπίτριτος᾽ ὥστε 
εἴκοσι καὶ ἕξνὸς καὶ τρίτου ἡ ΚΖ, οἵων ἡ 414 δέκα καὶ 

ξξ, τριπλασιασϑήτωσαν οὖν πάλιν πᾶσαι διὰ τὸ τρίτον᾽ γίνε- 

ται οὖν ἡ μὲν Κ4 ἑξήκοντα καὶ τεσσάρων, ἡ δὲ ΔΑ τεσσαράκοντα 

καὶ ὀκτώ, ἡ δὲ 4Ζ τριάκοντα καὶ ἕξ, λοιπὴ δὲ ἡ ΒΓ εἴκοσι 

καὶ. ἑπτὰ ] τῶν αὐτῶν. ἦσαν δὲ οὗτοι οἵ τέσσαρες, ἐξ ὧν 1. 49ατ. 
ἐγί]νοντο ὅ τε ἑκατὸν καὶ [ὃ ἑβδομήκοντα πέντε], οἱ τὰς ἀρ- 
μονίας ποιοῦσ[ιεν τὸν μύρια καὶ] τὸν ἑπτακισχίλια πενταυ[ ὀσια]. 

Τὸ μὲν οὖν ϑεώρημα γεωμετρικῶς σκοποῦντι τοιοῦτον" 
τοσοῦτον δὲ προσϑετέον, ὅτι ἡμεῖς μὲν κατὰ πρόσϑεσιν ἀπὸ 
τοῦ ἐξ ἀρχῆς τριγώνου προήλϑομεν εἰς τοὺς ξητουμένους 

ἀριϑμούς, ἄλλοι δὲ κατὰ ἀφαίρεσιν. λαβόντες γὰρ τὸ τῶν 
γ΄ δ΄ ε' τρίγωνον ἤγαγον κάϑετον ἀπὸ τῆς ὀρϑῆς ἐπὶ τὴν 
τῶν εἰ" καὶ ηὑρήκασιν ἐν λόγοις τοῖς αὐτοῖς ἕκάτερον τῶν 
πρὸς τῇ καϑέτῳ τριγώνων, καὶ ἔλαβον τοὺς ἀριϑμοὺς ἐν 

12 44] “42 14 Ζ4 4Κ]) Ζ4Κ 1ὅ ἑαυτῶν τοσούτων 
21 οὗτοι οἱ] αὐτοι ον 1. Μαὶ, τοι ὃ ΘρῸ 22 οἵ τὰς] δια ταῪ 

Ῥ. 41 ἀθ πρυχῳ βοχύδ οὗ Θχοανθατα 

10 

μι ὅ 

20 
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4 ΠΡΟΚΛΟῪ 

μορίοις τισὶ μονάδων. ἔπειτα πάλιν ἤγαγον ἀπὸ τῆς ὀρϑῆς 
κάϑετον τῆς ἐν τοῖς τριγώνοις ἢ ἐπὶ τὴν τῶν δ΄ ἢ ἐπὶ τὴν 
τῶν γ᾽ καὶ τοὺς αὐτοὺς λόγους τοὺς ἐξ ἀρχῆς εὑρόντες, 

ἐπειδὴ τὰ πρὸς ταῖς καϑέτοις ἀεὶ τρίγωνα ὅμοιά ἐστι τῷ τε 

ὅλῳ καὶ ἀλλήλοις, ἔλαβον καὶ τῶν γενομέ τριγώνων τὰ ἥλοις, γενομένων τρί ς 
πλευρὰς ἐν μονάσι καὶ μορίοις. εἶτα πολλαπλασιάσαντες 

εἴκοσι πεντάκις πάσας τὰς πλευρὰς κατήντησαν εἰς τοὺς 

ἀριϑμούς. οὖς καὶ οἱ κατὰ πρόσϑεσιν. Καὶ τοῦτον μὲν 
εἴλετο τῆς ἐξηγήσεως τὸν τρόπον Πατέριος., τὸν δὲ πρό- 
τερον ὁ μέγας [. .3. ξ 49αν. 

Καὶ μέχρι τούτου γεωμετρικῶς [τεϑεωρήσϑω τὸ] ξητού- 
μενον. ἔστω δὲ τούτων. .1“, [τὸ] τοιοῦτον τῶν ὑπὸ τοῦ 
ϑυηκόου. .11. [κ]εκριμένων κατὰ ὑφαίρεσιν]. .. .. ον 
καὶ τοὺς μουσικοὺς λόγους, . .ὅ. τῷ ἐξ ἀρχῆς τριγώνῳ τὸν 
τρόπον τοῦτον. ἐπειδὴ οἵ ἀρνϑμοὶ τῶν πλευρῶν τριὰς τετρὰς 

σεντάς, ὁ ἐκ πάντων δυωδεκὰς καὶ τὸ ἐμβαδὸν ἕξάς. οὐκοῦν 

ἔπίτριτος μὲν λόγος τριάδος καὶ τετράδος, ἡμιόλιος δὲ ἕξά- 
δὸς καὶ τετράδος, ἐπόγδοος δὲ ἐννεάδος καὶ ὀγδοάδος (τῆς 

ὑποτεινούσης ἑκατέρᾳ τῶν περὶ τὴν ὀρϑὴν συντιϑεμένης, 
διπλάσιος δὲ ξξάδος καὶ τριάδος, τριπλάσιος δὲ δυωδεκάδος 

καὶ τετράδος, τετραπλάσιος δὲ δυωδεκάδος καὶ τριάδος. εἰσὶ 
δὲ καὶ αἵ τρεῖς ἐν τούτῳ μεσότητες, συμσπληροῦσαι τὴν ψυ- 
χήν ἡ μὲν ἀριϑμητικὴ ἐν ταῖς πλευραῖς, τρία τέσσαρα 
πέντε. ἡ δὲ ἁρμονικὴ ἐν ταῖς περὶ τὴν ὀρϑὴν καὶ τῷ ἐμ- 

βαδῷ, τρία τέσσαρα ἕξ᾽ ἡ δὲ γεωμετρικὴ ἐν τῷ ἐκ πασῶν 

τῶν πλευρῶν δώδεκα καὶ τῷ ἐμβαδῷ τῷ ἐξ καὶ τῇ ἐλαχίστῃ 
σὐλευρᾷ τῷ τρία. πᾶσιν ἄρα κατακεκόσμηται τοῖς ἁρμονικοῖς 

8 ῬΟΒΒῚΒ τοῖς ἐξ ἀρχῆς 8 οἱ] αὖ [10 [Εὐκλείδης] Ῥιίτα 
ΒΟΠΟ]1Ο ᾿παπούυβ, Ρ᾽ὔομϊοι 811 Ου]ὰ5 ποιηθη Ἰαοῦ 12 ν. σ᾿. τού- 
τῶν [ἐχόμενον͵ῇ 18 ϑυηχόου αἀὔθτὰ τῶ ΔρᾳΘ]] νου, μ6Β010; οἵ. 
Ἐπαθύαϊῃ. 1601 Ἡοργοῖ. 5. ϑυηκόοι | Ταϊὺ ἐγκεκριμένων δαὺ προ- 
Ἀδηρ. [ ν. ὁ. ὑφαίζρεσιν θεωρημάτων) οὐ [ἐφαρμόξον] τῷ 
19 ἑκατέραν τὰϑ 21 καὶ τετρ. τετρ. δὲ δυωδεκαδοσ ἴτα. τη 

22 δ μεσότητες (ζαΐδϑ 

9 



ὅ 

ἐδ01. καὶ ἄρρητον κατὰ μῆκος ἐν ταῖς πλευραῖς, ἐπειδὴ. .1. 
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᾽ὔ δ »-Ὸ-Ό΄Ὄ7 »- -Ὥ 4 . ΑΥ̓͂ 2 ΙΑ 

λόγοις καὶ τοῖς τῶν τριῶν μεσοτήτων᾽ οἰτίνὲς ἕν τοῦτῷ 
ἤ 27 “Ὁ [4 Α Ἁ ΙΑ [4 ν᾽ πρώτῳ ὄντες τῷ τριγώνῳ (πρὸ γὰρ τούτου τρίγωνον ὀρϑο- 

" »-ὉὦὋ᾿ μφ ᾽ὔ Ἁ Ἁ γώνιον ἐκ δητῶν ἄλλο πλευρῶν οὐκ ἔστιν) πάντως εἰσὶ καὶ 
ἐν τοῖς λοιποῖς κατὰ τριπλάσιον λόγον ηὐξημένοις" τὰ γὰρ 

μέρη τοῖς αὐτῶν πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει. καὶ 
φ» Ω 2." Α ς » ’ ι: 2 ΙΑ ᾽ ὁρᾷς ὅπως εἰσὶν μὲν ἁρμονικοὶ λόγοι καὶ ἐν τούτῳ, καϑάπερ 
ἐν τῷ ἡμιτριγώνῳ τῷ ἐν Τιμαίῳ. ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν ἔστιν τι Ὁ ἬμιτρΟΙγΥ ͵ γ μαι. μ ἢ 

1 

σπέρμα σωμάτων, ἐνταῦϑα [δὲ πάντα τὰ μήκη δητά. καὶ 
10 δῆλον ὅτε καὶ. .15. [Π|Ἰδὴ ξῳογονικόν ἐστι τὸ τρίγωνον ω μ ι ΟΥΥ 

1ὅ 

20 

25 

Μ[ αἱ γενέσει] οἰκεῖον, καὶ ὅτι πάντες οἵ ζωογον[υκοὶ λόγοι] 
; 3 -“ -Ὁ ΄ ς ΄ Α διαλάμπουσιν ἕν τῷδε τῷ τριγώϊνῳ, ὃ διπλά]σιος καὶ τρι- 

σλάσιος οἵ τοὺς ἑπτὰ ση] μαίνον]τες ὅρους τῆς ψυχογονίας 

καὶ ἡμιόλιος κ[αὶ] ἐπίτριτος καὶ ὃ ἐπόγδοος. οἷς τὰ διπλά- 
δια καὶ τριπλάσια κατέτεμεν διαστήματα. [καὶ δῆλον] ὅπως 

ι “ » [4 ς “ 7 2 9 Α ᾽ καὶ τοῦτο (τὸ» τρίγωνον ἡμιτρίγωνόν ἐστιν, ἀλλὰ τριγώνου 

[ἢ] πάντως ἰσοσκελοῦς, εἴτε ἡ διπλασία τῆς μείξονος τῶν 
περὶ τὴν ὀρϑὴν γίνοιτο βάσις ἐκείνου εἴτε ἡ διπλασία τῆς 

ἑλάσσονος. ἐκβληϑείσης ἑκατέρας καὶ [ἐφ] ἑαυτῆς τεϑείσης. 

“Μείπεται δὴ οὖν καὶ ὅσον ἐστὶν ἐν αὐτῷ πρὸς τὰ 
ν) 

οὐράνια φέρον ἰδεῖν. οὐκοῦν ἡ μὲν πεμπὰς ἔν τὲ τῇ 
-" Α ; ’ 

ἀπλανεῖ τοὺς πέντε κύκλους διεστήσατο. τὸν ἀρκτικὸν καὶ 

ἀνταρχτιπόν., τὸν χειμερινὸν τροπικὸν καὶ ϑερινόν, τὸν μέ- 

δον τούτων «τὸν» ἰσημερινόν᾽ καὶ ἐν τοῖς πλανωμένοις τοὺς 
ἢ “"" 2 Α -»οΣ΄Ο Ὰ ’ 2 ἤ 2 σέντε διεῖλεν ἀπὸ τῶν δύο. φωστήρων, ἐξαιρέτους ἔχοντας 

τὰς προσϑαφαιρέσεις" καὶ ἐν τοῖς σχηματισμοῖς αὐτῶν τὸ 
»᾿ “ » ᾽ 2 ’ ᾿ ’ . κ ᾿ ἄριστον ἔλαχε τῶν σχημάτων ἀφορίζειν τὸ τρίγωνον" τὸν δὲ 

4 Τοτῦ. λοιποῖς (τοῖς ὅ αὐτῶν] ὧσ αὕτωσ (ὠσαῦν οὖ ὦ 
11.) Ἷ ,“ἡμιτριγώινωι Ι οὗ. Τίμα. ὅ89 5αα. 8 ν. ὁ. [πάντων 
ἐστὶν] σπέρμα 10 ροϑὺ καὶ ταὶ. Μὰ] 18 ση ]. Μα], ποη ΘρῸ; 
ΠΩ αρύστη. να οὔυν σημαίνειν Ι οἱ Τα. 808 488 14 κ. -ἰή 
ἐπίτριτος (Βουρδιθηθ καὶ ὁ ἡμ. καὶ ὁ ἐπ.) 19 ἐφ᾽ ΒΌΡΡΙ. 
Ἡδθοτρ', 1. ἐν Ὸ 20 ἐστὶ 20 {π]ΡΌΠ ΠῚ ΘΏΙΤΏ ΤΟΙ αὙϊπα 6 
βίστια ρϑύοθὺ οὖ, ϑϑῦ ῬτΌΘΌΘΥδ, ΓΘΙ!Ιχαὰθ γϑαϊθύϊοι ΕἼσταϊο. 69, 26 
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ὅλον κόσμον ἐν πέντε τοῖς στοιχειώδεσι σχήμασι καὶ πέντε 
κέντροις συνεπλήρωσεν. ἡ δὲ τετρὰς σχῆμα μὲν τῶν κινου- 
μένων ἀπεργάζεται τὸ τετράγωνον" τὸν δὲ ξωδιακὸν κύκλον 
9 ἤ --Ὃ “- , ΄- [ω 7 Ἁ ΑΝ ἀπέφηνεν τετραμερῇ τῶν δὲ πλανητῶν ἑκάστῳ τὰς μινή 

3 . -“ν σεις ὥρισεν (εἰσὶ γὰρ τέτταρες᾽ ἢ περὶ τὸ οἰκεῖον κέντρον 
ἢ κατὰ μῆκος ἢ κατὰ πλάτος ἢ κατὰ βάϑος)" [. .11. ἀλ- τ δον. 
λήλων διέστησεν ἑπομένας. .9. περιόδῳ" καὶ τὰς ἀναβάσεις 
τῆς [σελήνης] καὶ καταβάσεις διεῖλεν ἀπὸ τῶν [τροπικῶν 
σημείων ἐπὶ τὰ βόρεια καὶ νότια πέρατα. ἡ δὲ] τριὰς 
τρεῖς μὲν μόνους ἀλλήλους [τέμνον]τας κύκλους πρὸς ὀρ- 
ϑὰς ὥρισεν᾽ τῶν δὲ σχημάτων ἔλαχεν τὸ ξξάγωνον᾽ διεῖλεν 
δὲ τὸν ἕῳδιακὸν. τριχῇ, τοῖς τροπικοῖς τοῖς δισώμοις τοῖς 
στερεοῖς" τὰς δὲ ϑέσεις τῶν κ[ινο]υμένων ἀπετέλεσεν τριτ- 
τάς, κέντρων ἐπαναφορῶν ἀποκλιμάτων" τοὺς δὲ τῆς σελή- 

νῆς ἀναβατικοὺς καὶ καταβατικοὺς τόπους τρεῖς ἑκατέρους 
ἐποίησεν' τὰ δὲ κίνηματα τῆς ἀνωμαλίας Ἱἵἔστησεν (ἔστι 

γὰρ ἀπόγεια περίγεια μέσα, καὶ πάλιν ἀφαιρέσεις στηριγμοὶ 
προσϑέσεις)" καὶ τῆς σελήνης τὰς φάσεις ἰδίως τὰς μεταξὺ 
συνόδων καὶ πανσελήνων τρεῖς ἕξκατέρας οὔσας διεστήσατο, 
μηνοειδεῖς διχοτόμους ἀμφικπύρτους, ἰδίοις ἑκάστην σχήμασιν, 
ἑξαγώνῳ τὰς μηγνοειδεῖς. τετραγώνῳ τὰς διχοτόμους, τρι- 
γώνῳ τὰς ἀμφικύρτους. ἡ δὲ ξξὰς τὸν μὲν τῶν ξῳδίων 
κύκλον διεῖλεν ἄρσεσιν καὶ ϑήλεσιν, ὡς ἂν καὶ αὐτὴ φύσιν 
ἀρρενόϑηλυν ἔχουσα' τῶν δὲ τριῶν κύκλων τῶν πρὸς ὀρϑὰς 
τεμνόντων ἀλλήλους τὰς κοινὰς τομὰς ἔπηξεν ἀεὶ τὰς αὐ- 
τάς" ἐφ᾽ ξαυτὴν δὲ γενομένη τοὺς δεκανοὺς ὥρισεν ἐξ καὶ 

1. ἀθ αὐἴπατπο ἤρυτὶβ ᾿υϊποίρϑυβ οὗ, Τίμι. δῦ 5ᾳαα. ααΐη- 
αὰθ οθηΐχδι βαπῦ απϑύθαοῦν σϑιαϊη 5. οθθ]θούθα οὐ θυσῶθ σθηξγχα 
(οἢ. ἀθ οἵ. ομδ!ά. 85)... 6 ν. σ᾿. [ἔτι δὲ τὰς ὥρας] ἀλλήλων οἱ 
[τῇ ἡλίου] περιόδῳ οἵ, [Ἐ60]. ἀν. 20, 4 10 μόνους ἴοτί. οοτ- 
γταυρύστῃ 11 οὗ 8. ρ. ϑαχὺ. Εχηρ. 729, 25. 180, 11 18 τῶν] 
αὐτῶν 16 ἀπέστησεν ορίποι ϑυὺ ἐστέρησεν 20 ΠΘΙΏΡΘ 
ἑκάστην {προσεοικυῖανν 24 οἷ, 860]. 8΄. 88, 9 26 βυπὺ 
Θαΐτα 86 αἀθοδηΐ (ΕἸγταῖο. ΤΥ 29) 

ὅ 

25 



4 

δῦιτ, διάμετρον κίνησιν τῇ τριγωνικῇ [ πλευρᾷ τῇ ἕξ. 5 

10 

1 δι 

20 

20 
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τριάκοντα τοὺς πάντας᾽ μετὰ δὲ τῆς τετράδος τοὺς ὡρονό- 

μους, εἴκοσι καὶ τέτταρας ὄντας μετὰ δὲ τῆς πεμπάδος τὰς 

μοίρας τῶν ἕξῳδίων καϑ' ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀρνϑμὸν ἔτε- 

λεώσατο᾽ μετὰ δὲ τῆς τριάδος ὑπεζωκυῖα γίνεται τὴν κατὰ 
3 

οὖσα τὴν διάμετρον ἐξ... .. [ἡ δὲ δυωδεκὰς] λοιπὴ τὴν 
μὲν τοῦ δωδεκα[έδρου περίμετρον συμπληροῖ τοῖς δυόδε[κα 
πενταγώνοις καὶ σχηματογραφεῖ πάντα τὸν [οὐρανόν, μᾶλ]λον 
δὲ διαξῳγραφεῖ, καϑάπερ φησὶν ὃ Τίμαιος [ρ. ὅδ]. τὸν 
δὲ τῶν ξῳδίων ἀριϑμὸν ἔστησεν ἐν ὕρ[ οις] τοσούτοις, ὅσοσ- 
περ αὐτῆς ἐστιν ὃ ἀριϑμός᾽ τὴν δὲ ἀποκατάστασιν ὁρίξει 
τοῦ βασιλέως τῶν ὁρατῶν, ἡ φησιν Πλάτων [τϑρ. Π| ὅ094], 
καὶ πάσης καὶ γενέσεως καὶ τροφῆς ὄντος αἰτίου καὶ αὐξή- 

σεως περὶ [τὸν] ξῳοφόρον κύκλον᾽ καὶ διὰ ταῦτα καὶ ἐν 
τοῖς ἀποτελέσμασι τῶν οὐρανίων μεγίστην κέκτηται δύναμιν, 
μέτρον οὖσα τῶν ὅλων αἰτίων. 

ΑΪ δὲ τρεῖς πλευραὶ τοῦ τριγώνου τῶν σχημάτων εἰσὶν 

ἀρχαὶ τῶν κοσμικπῶν" [ἢ] ἡ μὲν τετρὰς τοῦ τετραγώνου τοῦ 
τὸν κύβον. συνιστάντος, ὅς ἐστι σπέρμα τῆς γῆς" ἡ δὲ τριὰς 

τοῦ τριγώνου τοῦ τὰ τρία στοιχεῖα γεννήσαντος" ἡ δὲ πεμ»- 
πὰς τοῦ τὸ δωδεκάεδρον συμπληρώσαντος πενταγώνου, ᾧ 
τὸν οὐρανὸν ἐμόρφωσεν ὃ παρὰ τῷ Τιμαίῳ δημιουργός. 
εἰκότως ἄρα κοσμικὸν τρίγωνον εἰώϑασιν τοῦτο καλεῖν οἵ 
τε ἄλλοι σοφοὶ καὶ οἱ τὰ «Αἰγυπτίων ἱστοροῦντες, ὡς πάν- 
τῶν τὰς ἀρχὰς ἔχον καὶ περιέχον ἐν ἑαυτῷ. καὶ γὰρ 
ἑξῆς οἵ ἐν αὐτῷ ἀριϑμοὶ τῶν πρώτων εἰσὶν αἰτίων εἰκόνες" 

ἡ μὲν τριὰς τοῦ ὄντος, ὃ δὴ πρώτως ἐστὶν μικτὸν ἐμ πέ- 
ρατος καὶ ἀπείρου μονὰς γὰρ πέρας, ἀπειρία δὲ ἡ δυάς, 
αἷς ἴση μόνως ἡ τριὰς ἅτε ἐξ ἀμφοῖν οὖσα καὶ μόνη τοῦτο 

1 οὗ ὡρογενεῖς ϑεοὶ Ῥῶρ. Πιογᾶ. Ὑ (θιούθειοῃ Αθγᾶχδβ 221) 
2 Βπρα θα βρη ἰχ]οθηδθ Πϑθηῦ Ῥδιῦθβ 9 -σὶν ὃ τίμαι- 

οὐ ἐν ὅρ- 5015 1. Μ81 17 οἵ. Τίχα. 589 βαα. 19 ὅσ 55. τηϑ 
24 παντὸσ, οοτΥ. Υ̓ Θη6]. 
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πεπονϑυῖα, τὸ εἶναι ταῖς ἀρχαῖς ἔση᾽ ἡ δὲ τετρὰς τῆς ζωῆς, 
2. τ ν᾽ ,,7 ς ᾿ νι ς , ς παρ ἢ καὶ ἡ κίνησις ὡς δυαδικὴ καὶ ἡ στάσις ὡς τετρα- 

γωνική" ἔν γὰρ ἰσότητι στάσις. ἐν]. .1ἷ, πᾶσα κίνησις, 5. δ1ν. 
1ὅ 18 ἀπὸ. .1. πεμπὰς .. .. κύχλου τη ἀφ᾽ ἕαυτῆς εἰς 

ἑαυτὴν. .ὅ. πεντάκις πέντε, καὶ τοῦτο [εἰς ἄπειρον)" πᾶς 
γὰρ νοῦς ἀφ᾽ ξαυτοῦ πρὸς [ξαυτὸν ἐ]νεργεῖ. Πρὸ δὲ τού- 
τῶν αἷ ἀρχαὶ [τῶν π͵]άντων, μονὰς καὶ δυάς" ἣ μὲν αὐτὸ 
τὸ [πέρας, ἣ] δὲ αὐτὸ τὸ ἄπειρον οὖσα. καὶ πρὸ [τούτων] 
τὸ ὃν τὸ τοῦ πέρατος αἴτιον καὶ τοῦ ἀπείρου. καὶ γὰρ ἡ 
μονὰς ἕν τι καὶ ἡ δυάς, καὶ [πᾶς] ἀριϑμὸς εἷς ἕκαστος. νοῦς 

δὲ ἡ πεμπὰς οὖσα μετὰ μὲν [τὴν] τῆς πρωτουργοῦ τριάδος 
ὀκτάσφαιρον ἐποίησεν τὸν ὅλον οὐρανόν, μετὰ δὲ [τὴν] τῆς 
“τετράδος ἐννεάσφαιρον τὸν ὅλον κόσμον, προσϑεῖσα τὸ ὑπὸ 

σελήνην ὡς λῆμμα τοῦ παντός" μετὰ δὲ ἀμφοῖν δωδεκάσφαιρον. 
διελοῦσα καὶ τὸ ὑπὸ σελήνην εἰς τὰ ἐν αὐτῷ στοιχεῖα καὶ 

ἐξάψασα τῶν δώδεκα πάντα ϑεῶν" οὃς καὶ ὁ ἐν Φαίδρῳ 
Σωκράτης ἡγεμόνας ἐπέστησε πᾶσι τοῖς ἐγκοσμίοις [ρ. 3469]. 

418. Ὁ μὲν κύκλος εἰκών ἐστι νοῦ" μένει γὰρ κατὰ τὸ 
ἐντὸς αὐτοῦ καὶ πρόεισιν κατὰ τὰς γονίμους αὐτοῦ δυνά- 

μεις καὶ ἐπιστρέφει πρὸς ξαυτὸν κατὰ τὴν πανταχόϑεν αὖ- 

τὸν περιλαμβάνουσαν ὁμοίως γνῶσιν. καὶ τὸ μὲν πέντρον 
εἰκὼν τοῦ ἐν αὐτῷ νοητοῦ καὶ ἀμεροῦς καὶ ἐφετοῦ, αἵ δὲ 
ἔχ τοῦ κέντρου γραμμαὶ ἐοίκασιν ταῖς ἀπείροις αὐτοῦ δυνά- 
μεσιν, δι’ ὧν παράγει πᾶν τὸ ἐν ξαυτῷ πλῆϑος τῶν νοη- 

τῶν᾽ ἡ δὲ περιφέρεια, δι’ ἧς συνελίσσεται πάλιν εἰς τὸ 
πέντρον καὶ περιπτύσσεται πανταχόϑεν αὐτό, ταῖς νοήσεσιν 
ταῖς εἰς τὸ ἕν καὶ τὸ νοητὸν ἐπεστραμμέναις᾽ μετὰ δὲ νοῦν, 
ὃν ] καὶ. «5. κινεῖσθαι λέγεται ψυχὴ το. .13, 

8 ονῦ. ἐν {μὲν γὰρ [ πορθ [δὲ ἀνισότητι] [ δῖα πᾶσα 
δὴ 1. ΜὰὶΪ 4 νυ. σ.. [τοῦ δὲ νοῦ ἢ] πεμπὰς δπὺδ κύκλου 1. νω 
γ86] νων Θσρθᾶβ [ἐνεργοῦσα γὰρ αὔτη οὖ [ἀποτελεῖ τὸν] πεν- 
τάκις ὅ πεντάμι 12 τὴν 8858.Ἱ 1 διελοῦσαι, οοΥγ. ῬΙΐτδ, 
28 ῬΟΒΒῚΒ τὸ [δεύτερον, ἣ καὶ ὧς] ἀπὸ ν. π. καὶ [ὡς κινουμένη 
Δϑεω ]οεῖται (ὦ Ῥοβὺ καὶ 1.) 

ἀπὸ νοῦ 1. ὅ2ν. 
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προϊοῦσα, καὶ. δ. [ϑεω]ρεῖται καὶ κατὰ τὴν αὐτο[ζκινη- 
, ᾿ δ - νι ὁ Α »,.,., -» »" 5 σίαν] τὴν ἕξαυτῆς. καὶ ὡς μὲν εἰκόνα [τοῦ νοῦ οὖσαν 

αὐτὴν εἰς κύκλον ἀνάγει Πλάτων. μ[ᾶλλον δὲ] εἰς “ύ- 
Α Α » 2 9 ς -"Ὗ-ὗ “ -“ κλους, τὸ δυαδικμὸν καὶ ἅμῳ. .“. πον ὁμοῦ τῷ νοερῷ συν- 

ϑήματι λαχοῦσαν] ὡς δὲ ψυχὴν αὐτοκίνητον οὖσαν καὶ 
αὐτοφυῆ ζωὴν εἰς τρίγωνον" αἵ γὰρ εὐϑεῖαι μιμοῦνται τὰς 
ξωάς (κίνησις γὰρ ξωὴ πᾶσα), καϑόσον ξωὴ κίνησις οὖσα 

πάντως ἔξοδος ψυχῆΪς] καὶ ῥύσις ἀπὸ τοῦ μένοντος ἐπί τι" 

καὶ ἢ αὐτὸ ζωὴ πάσης οὖσα ζωῆς μέτρον, εἰ καὶ κίνησίς] 
10 ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀπαρέγκλιτος κίνησις, ὥστε εὐϑεῖα. Τριπλᾶς 

οὖν ἔχουσα ξωὰς ἡ ψυχὴ τρισὶν εὐθείαις ὥρισται" τριπλᾶς 
δὲ ἔχει ξωάς, νοερὰν διανοητικὴν δοξαστικήν᾽ ἃς οὐχ ὡς 

-" 3 
γνώσεις δεήσει σκοπεῖν, ἀλλ ὡς κινήσεις μόνον ξωτικάς. 

ἡνωμένων δὲ ἀλλήλαις τούτων καὶ πασῶν συμφυομένων τῆς 
ἑνώσεως εἰκὼν ἡ γωνία γενομένη τὸ τρίγωνον ἀπετέλεσεν 
εἰκόνα ψυχῆς" καὶ γὰρ τῷ νοερῷ συνῆπται τὸ διανοητικόν, 

3 “ 
δεχόμενον παρ΄ αὐτοῦ τὴν κίνησιν᾽ καὶ παρὰ τούτου τὸ 

δοξαστικὸν δεχόμενον ὡσαύτως τὴν κίνησιν ἔχει τὴν πρὸς 
5 Ἃ ᾿ς ᾿ ι ᾿ Α ᾿ 4. ν - “- αὐτὸ συναφήν᾽" καὶ δὴ καὶ τὸ δοξαστικὸν ἀπὸ τοῦ νοεροῦ 

0 ὅρον ἔχον ἐπέστραπται πρὸς αὐτό, τέλος ἀρχῇ συνάπτον. 
καὶ οὕτως τὰ πάντα ἀλλήλοις συνημμένα τρίγωνον ἀποτελεῖ, 

Ἁ νι Ἁ 2 δ Ἁ ’» τὴν ὅλην ψυχὴν εἰς ἑαυτὴν συννεύουδαν. 
Εἰ δὲ βούλει καὶ ταύτης τὸ μὲν ὃν σκοπεῖν κατὰ τὸ 

», Ἁ Α Ἁ Ἁ Α έ 4 Ἁ “ 

84 τριαδιπόν. τὴν δὲ ξωὴν κατὰ τὸ τετραδιπκόν, τὸν δὲ νοῦν 

ἔν δ8ν. κατὰ ] [τὸ πενταδικόν]. καὶ οὕτω τὴν πᾶσαν εἰκόνα. 13 
δὲ ταῖς προόδοις τρι[γωνίξει ξαυ]τήν (αἱ γὰρ εὐϑεῖαι τῶν 

, 2.“ 2.ϑ «ἃ , δ, 9 5 Α προϊόδων εἰκόνε]ς, καϑ'᾽ ἃς τὸ τρίγωνον, ὥστ᾽ εἶναι [τὸν 
ἀρι]ϑμὸν τριγωνικόν), ταύτῃ τῶν [πρὸ αὐτῆς] πλεονάσασα. 

σι 

1 ὧι 

1 αὐτο 1., αὐτου Μαὶ 2 εἰκόνα 1. Μοὶ, εἶκον ΘρῸ; οὕτη 
Ἰΐγῶ Ὁ τὴν, ΟΠ σὴν, ῬΟ55185 ταύτην 8 οἵ. ΤΊ 866 4 δὴ 
ἀμφ[οτέρωσε βλέπον" οἵ. ἀ6. οΥ. ομ814. 14 20 τέλος ἀρχῇ] 
θτέλόγόσ ἀρχὴ 2ὅ ῬΟΒΒῚΒ εἰκόνα [τηρήσεις. ἐν μὲν] δὴ ταῖς 
(εν δῃύὺθ δὲ 1. Μ81) 28 πλεονάσασαν 
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καὶ διὰ ταῦτα ἃ ὶ τῇ ξωογόνῳ πηγῇ καὶ πάσης ξωῆ αἱ οιὰ ταῦτα ἄρα καὶ τῇ γονῷ πηγῇ ἧς φῶῆς 
-- - Α 

αἰτίᾳ τὸ] τρίγωνόν ἐστιν οἰκεῖον. ὡς ὃ κύκλος [τῷ] πρὸ 
δ. “ - 2 μ , ς 2. τ Α ν, 2 αὐτῆς ϑεῷ τῷ ἀγκυλομήτῃ. φασιν. ἄφ᾽ ὧν καὶ τὰ ἅποτε- 

λέσματα πρόεισιν. [Τρισσϊῶν δὲ ὄντων τῶν τριγώνων τὸ 
, 2,.,2 ς Ἁ μ-ὶ 4 2! 9 “ - 

μὲν ἰσόπλευρον, ὡς καὶ Ξενοκράτης ἔλεγεν, ἀνεῖται ταῖς 
ἢ ’ »““ δ ν δι ’ . δον ς.}) ϑείαις πάσαις ψυχαῖς ὡς τῷ ἑνὶ κεκρατημέναις" ἡ γὰρ ἰσό- 

της ἕνότης ἐστίν" διὸ καὶ ϑεῖαν καλοῦνται" τὸ γὰρ ἕν ϑεό- 
τητος ἴδιον. ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἦν αὐτὸ ἕν τὸ ἐν ψυχαῖς ἕν, 
ἀλλὰ μετεχόμενον ὑπὸ τοῦ ἐν αὐταῖς πλήϑους. ἰσότης ἡ 
ἑνότης γενομένη ταῖς πανταχόϑεν ἐκτεϑεωμέναις ψυχαῖς καὶ 
κατὰ πάσας τὰς ζωὰς τὸ πανταχόϑεν ἴσον ἀποδέδωκεν τρέ- 

. 9 Φ' ἢ ᾽ Α ον 2 “- ᾿ Ἁ , γωνον᾽ δι΄ ὧν καὶ τόδε τὸ πᾶν ἐκϑεοῦσιν, τὰς μὲν πινή- 
-" ν) ’ Ἁ Α Α - [4 Ὁ 

σεῖς ταῖς εὐϑείαις... τὰς δὲ συνογὰς τῶν γιυνησξεῶν ταῖς γῶ- 

νίαις. τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ταῖς μετὰ τὰς ϑείας ψυχαῖς δαι- 

μονίαις οὔσαις. ἐν αἷς μέσαις οὔσαις ἰσότης τέ ἐστιν καὶ 

ἀνισότης, ἕνωσίς τε καὶ ποιμιλία δυνάμεων, τῶν βάσεων 
ἀνομοίων οὐσῶν πρὸς τὰς ἄνωθεν" διότι δὴ καὶ οἷ δαί- 

μονες τοῖς μὲν ἐσχάτοις ἑαυτῶν ἐφάπτονται τῶν χειρόνων, 
- δὲ δ λ -»"Ὗ σσό ι ὃ 2 Α -"ὕ»: Ἁ τοῖς δὲ ὑψηλοτέροις τῶν κρεισσόνων, καὶ ἡ ἐπαφὴ τοῖς μὲν 

ἐξομοιοῖ διὰ τῆς ἰσότητος, τοῖς δὲ συνάπτει διὰ τῆς ἀνισό- 
τητος. τὸ δὲ δὴ τρίτον τὸ σκαληνὸν πάντῃ ἀνισούμενον 

τῶν ψυχῶν ἐστιν ἀνιζουσῶν καὶ κατιουσῶν εἰκών, [τοῖς 8. ὅ8:. 
πρείττο]σιν ἀνισουμένων καὶ τοῖς χ[είροσιν]. καὶ γὰρ ἐκεί- 

Ἁ Α ἢ ΙᾺ Ἁ Δ »Ὅ“" 
νῶν ποτὲ μὲν πλέον] .. . . ται κινούμεναι, ποτὲ δὲ ἔλασ- 

σον, [καὶ] τῶν χειρόνων, καὶ τὸ παραδοξότατον, ὅτι καὶ 
δ - ’ 53 ᾽ν 2 , 2 ἰ Α 
ἑαυτῶν. πάντῃ οὖν αὐταῖς ἀἁνισουμέναις ἀποδέδοται τὸ 

πάντῃ ἄνισον. ἀλλ᾽ ἁπλῶς μὲν ψυχῶν τοιούτων εἰκὼν τὸ 

1 ξωογόνων οἵ. 68 οτ. ομ81]8ἃ. 15 (ἐξ ἀμφοῖν δὴ τῶνδε ῥέει τριά- 
δος δέμα πρώτης) οὐ 1854αᾳ. Κρόνος Θῃΐτη οϑὺ κορόνους οἷ, ἴῃ Οτγαΐ. 
1086 5680]. 1]. Β 20ὅ ὅ Χρμοοῦ. ἔν. 28 οὗ Ῥυ. ἴῃ Εἰπο]. 168, 14 

8 ἕν τὸ ἴτγη. τῷδ 12 δὴ δι᾿ οὗ Ὠ151 ρούϊιΒ Ἰθοσποθδ βαμῦ 
860 20 συνάπτειν 29 αραύϊιιη οϑρὶῦ ἔοτ. τοῖς τὲ κρείτ- 
τοσιν 28 χΊ]., χο Μϑ1 24 πλέον ἅπτονται) ΟΡΊΠΟΥ 

τῶ 21 εἰκὼν] εἶκόό 

20 
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σκαληνόν" τῶν δὲ εἰς γένεσιν καὶ ἀπὸ γενέσεως φερομένων 
τοῦτο δὴ τὸ ὀρϑογώνιον, ὃ περὶ μὲν τὴν ὀρϑὴν ἔχει τὸν 
πυϑμένα τὸν ἐπίτριτον, κατὰ δὲ τὴν ὑποτείνουσαν τὸν τῆς 
πεμπάδος ἀριϑμόν. ἔδει μὲν γὰρ μὴ τὸ τυχὸν αὐτῶν εἶναι 
τρίγωνον καὶ ταῦτα πάντῃ ἀνισουμένων, ἀλλὰ τὸ ὀρϑογώ- 
ψιον᾽ ἐπειδὴ κἂν ἐν ταῖς κινήσεσιν ἔχωσι τὸ ἀνισοῦσϑοαι, 
τὴν οὐσίαν ἀεὶ τὴν αὐτὴν φρουρουμένην εἰλήχασιν, τοῦ 
μᾶλλον καὶ ἧττον ἄδεκτον, οἵαν ἔχει καὶ ἡ ὀρϑὴ φύσιν" 
διὸ τῆς οὐσιώδους ἐστὶν εἰκὼν πανταχοῦ συνοχῆς. τοῦτο 

ἴὸ δὲ αὖ ἔδει τὰς περὶ τὴν ὀρϑὴν ἔχειν ἐν λόγῳ τῷ ἐπιτρίτῳ, 
διότε τὸ ἐπίτριτον μέσον ἐστὶν συμφώνων καὶ ἀσυμφώνων 

διαστημάτων. εἰ δὲ μὴ προῦπῆρχεν ἐν τῇ οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς 

καὶ τῆς ἀσυμφωνίας δίξζα,. τῆς συμφωνίας ἀκράτου καὶ 
᾿ μόνης οὔσης, οὐδ᾽ ἂν ἐν ταῖς ζωαῖς αὐτῆς ὥφϑη “αὶ ταῖς 

δυνάμεσιν διάστασις καὶ ἀναρμοστία᾽ δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς 
τὴν οὐσίαν αὐτῆς οὐκ ἐξ ἀκηράτων παντελῶς λέγων ὑποστῆ- 
σαι τὸν δημιουργόν, ὥσπερ τὴν ϑείαν [Τῖτι. 41]. εἰ δὲ 

τοῦτο, δαιμονίως ὁ ἐπίτριτος τὴν ἀσύμφωνον ἅμα καὶ σύμ- 
φῶώνον ἐνεικονίσατο σύστασιν: ἀκήρατον γὰρ (τὸΣ διὰ τὴν 

40 καλλίστην πρὸς αὑτὸ συμφωνίαν μένον ἐπὶ τῆς οἰκείας 

Εδδν. ἀδιάφϑοιίρον οὐσί]ας᾽ ὥστε τὸ ἐναντίον τὸ δι’ ὕφεσιν 

[τῆς] ἐναρμονέου συστάσεως κινδυνεῦον ἀϊναπλησϑῆναιν τῶν 

διαλυτικῶν κηρῶν, ὃ καὶ αὐτὸ πάλιν ὁ Τίμαιος δηλῶν 
τὰς ἐν ἡμῖν παντοίας τῶν κύκλων φοράς φησιν μὴ παν- 

9 τελῶς εἶναι λυτάς [ρ. 483]. καὶ μήποτε καὶ τῶν συμφωνιῶν 

ἢ μὲν διὰ πασῶν. εἰ καὶ πᾶσαι ἐν πάσαις. ἀνεῖται ταῖς 
ϑείαις ψυχαῖς διαφερόντως, ὄντως τὴν κατακορεστάτην τῶν 
συμφωνιῶν ἐξαίρετον ἐχούσαις, ἵνα διὰ πασῶν ἐνεργοῦσαι 
πάντα ῥητὰ καὶ σύμφωνα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ διαφυλάττωσιν᾽" 

80 ἡ δὲ διὰ πέντε δαίμοσιν, τελεωτέρα μὲν οὖσα τῆς διὰ τεντά- 

οι 

1 Όι 

2 ὁ 4 μὲν] τοϑροπαοῦ δὲ αὖ 1.10. 11 -νῶν καὶ ἀσυμφώ- 
ἴτη. τη 20 αὐτὸ 21 ἀδιαφϑό] | δι᾽] δ᾽ 21 ὄντως] 
ὭΘΙΏΡ6 ὡς 

ῬΒΟσ ΤΑ, θᾶ. Κ τ 011. ΤΙ. 4 
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ρῶν καὶ περιέχουσα αὐτήν, ὑφειμένη δὲ τῆς διὰ πασῶν καὶ 
περιεχομένη ὑπ᾽ αὐτῆς" ἡ δὲ διὰ τεσσάρων λοιπὴ ταῖς με- 
οικαῖς ψυχαῖς διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας, ὑπ᾽ ἀμφοτέρων μὲν 
περιεχομένη, μετ᾽ ἐκείνων δὲ συμπληροῦσα τὴν ὅλην ἄρμο- 
νίαν τοῦ παντός" ὥσπερ καὶ τῶν ψυχῶν αἷ ξωαὶ καὶ ταῦτα. 
πολὺ δοκοῦσαι τὸ ἀνάρμοστον ἔχειν ὅμως συντελοῦσιν εἰς 

. ᾿ ’ 2 - , ’ ’ δ ν᾿ 5 
τὴν διὰ πάντων ἐν τῷ κόσμῳ σύμφωνον τάξιν. ἡ μὲν οὖν 

διὰ τεσσάρων τοιαύτην ἔχει συγγένειαν πρὸς τὴν οὐσίαν τῆς 
μεριπῆς ψυχῆς ἡ δὲ ὑποτείνουσα τὴν ὀρϑὴν εἰκών ἐστιν 

τῆς νοερᾶς ἐν αὐτῇ ξωῆς ὅλης" καὶ γὰρ ἡ πεμπὰς πρῶτος 
»- 2 - 

κυκλικός ἐστιν ἀριϑμὸς καὶ νῷ σύξυγος, δι΄ ἣν νοῦς ἐστιν 

δυνάμει καὶ ἐπιστρέφειν δύναται πρὸς ἑαυτήν. ἔχει οὖν τὴν 
Α 9 Ἁ -Ὥὦ .,7 5 9 Α -" δὲ ΒΗ 3 ὃ ὃ - 

μὲν ὀρϑὴν τῆς οὐσίας εἰκόνα" μιᾶς δὲ οὔσης καὶ ὀυοειθοὺς 
ε ΡΝ - ς.,7 ᾿ ,ὔ ς᾽ 5 ν 9" δ) κι ι 2 

ἐν αὐτῇ τῆς οὐσίας καὶ μία ἢ ὀρϑὴ καϑ' αὐτὴν καὶ ἕν 

δυσὶν ἡ μία, τό τε ἁπλοῦν δεικμνῦσα καὶ τὸ οὐχ ἁπλοῦν ξ. δ4:. 
- 

Α 

τῆς οὐσίας, τό τε μόνιμον [καὶ τὸ] .. χλα.. . [δι]ὰ 
κι 2) - - ᾽ - 9:ἐ ὃ ᾿ , , - 

τὴν ἄνισον τῶν τῆς ὀρϑῆς [καϑέϊτων διανομήν, τό τε τῆς 

ταὐτοῦ φύσεως οὐσιῶδες καὶ τὸ τῆς ϑατέρου, τῇ μὲν τοῦ 

ἑνὸς πρέποντος, τῇ δὲ τοῦ ἑνὸς ἅμα καὶ οὐχ ἕνός (καὶ γὰρ 

ὃ ϑατέρου κύκλος ἐκ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ μετὰ διαιρέσεως). 
τὰς δὲ περὶ τὴν ὀρϑὴν γραμμὰς τῶν δυνάμεων τῶν ξωτι- 

κῶν, συμφώνων καὶ ἀσυμφώνων, περὶ τὴν μίαν οὐσίαν 
»} κἷᾧ ς“. ’ Φ Α Α δ ’ Α 2 κῳ ῳ 

αὐτῆς διϊσταμένων: τὴν δὲ ὑποτείνουσαν τὸν ἕν τῇ ζωῇ 
- , 2. ,Ἀ γ.,ὦ ᾿ ΠΝ ἌΧ ΨΨΨ.ᾳ.ΟΙ » 

νοῦν κυπλίζειν αὐτὴν ἐϑέλοντα καὶ αὐτὴν εἰς ἑαυτὴν κινεῖν 

καὶ περὶ ἑαυτήν, ὡς ἴσον δύνασθαι τῇ διπλῇ ξωῇ τὸν ξω- 
τικὸν αὐτῆς τοῦτον κύκλον. πᾶν γὰρ αὐτοκίνητον διπλῆν ἔχει 
ξωὴν καὶ μίαν, καὶ τὴν μίαν ἴσην τῇ ἐξ ἀμφοῖν" οὔσης δὲ 

1 ὑφειμένη] ἵπ ἤπθ ν 55. το ὅ καὶ ταῦτα οΧ κατὰ ταῦ 
7 Τοτὺ. ἀ6]. διὰ 18 μὲν] δὲ οϑὺ 16 χκλὰα 1. Μαδ1, κλά 

ΘΡῸ 11 ὀρ]ϑησ, φύ]σεως οὖσι-, πἰρέ-.» καὶ (Δμὖθ γὰρ) ἴῃ Βηϊ- 
Ὀὺ5 ᾿ἱποαχύχη βοῖτβ 1. Μα] 21 γραμμὴν τοαῖ, ὁοΥΥ. ταῦ αν. 

928 οτύ. οχοῖα!ὺ (ἐνδεικνυμένην» τὸν γ6] βγη. 26 ταυτὸν τα, 
οὔ 588. ταῦ αν. 
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ΕῚΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΝ δῚ 

καὶ τῆς οὐσίας μιᾶς (καὶ διπλῆς καὶ ἴσης τῇ διπλῇ τῆς 
μιᾶς καὶ τῆς ζωῆς ὁμοίως, δῆλον ὅπως καὶ κινοῦν ἐστι καὶ 
πινούμενον καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, καὶ οὐσιοῦν καὶ οὐσιούμενον 
καὶ τὸ ἐξ ἀμφοῖν᾽ καὶ ὕπως συμβαίνει ταῦτα ἀλλήλοις, ἔνει- 

δ κονιξομένων τῆς μὲν τῇ διπλῇ ξωῇ παρισουμένης ὑποτει- 
γούσης τὴν ἕνίξουσαν τὸ διπλοῦν κατὰ τὴν οὐσίαν" τῶν δὲ 
διττῶν ξωῶν, ἕξ ὧν ἡ μία. τὰς ἐκ δυεῖν οὐσιῶν εἰς μίαν 

συμπτυσσομένας. 
Ἔ» μὲν οὖν τούτων ἡ ψυχὴ φαίνεται μία δυοειδὴς 

10 κατά τὲ τὸ εἶναι καὶ τὸ ξῆν᾽ ἐκ δὲ τῶν ἀριϑμῶν τῶν ἐκ 
τούτων ἀναφανέντων ἀριϑμὸς δυαδικὸς ἀμείνους καὶ χείρους 
ἔχων δυνάμεις. τὰς μὲν δυναμένας τὰς δὲ δυναστευομένας,. 
ἁπλουστέρας καὶ συνϑετωτέρας (δύνανται μὲν γὰρ οἵ πλευ- 

14 ρικοί, δυναστεύονται δὲ οἱ ἐκ τούτων), καὶ τὰς μὲν ὁμοιού- 
δδάν. σὰς Ϊ τὰς δὲ ἀνομοιούσας, τὰς μὲν ἐπιστρεπτικὰς αὐ[τῆς] 

εἰς τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕν τὰς δὲ εἰς ἑτερότητα καὶ τὸ μὴ ἕν 

ἀγούσας, καὶ τὰς μὲν αὐξούσας τὰς δὲ φϑειρούσας τὸ πτέ- 
ροῶμα αὐτῆς" τῷ μὲν γὰρ ἀγαϑῷ καὶ τῷ καλῷ καὶ τῷ σοφῷ 
τοῦτο αὔξεται, τοῖς δὲ ἐναντίοις φϑίνει καὶ διόλλυται. καὶ 

80 μὴν καὶ τὸ χωρεῖν εἰς τρεῖς τὴν αὔξησιν τοῦ ἀριϑμοῦ 
τοῦδε τὴν ἀπὸ τῶν νοητῶν καὶ ἀμερῶν ἄχοι τῶν στερεωτά- 
τῶν αὐτῆς ἔξοδον περιέχει “ἄνω μὲν γὰρ οὖσα καὶ πρὸς 
νοῦν τεταμένη μετὰ τὴν ἀμέρειαν τὴν νοερὰν τὸ πρῶτόν 
ἐστε διάστημα καὶ ἔστιν εὐθεῖα μὲν διὰ τὴν πρόοδον, κύκλος 

85 δὲ καὶ οὗτος ὡς γραμμὴ κυκλιξομένη διὰ τὴν ἐπιστροφήν᾽ 
εἰσιοῦσα δὲ εἰς ἑαυτὴν ἐπιπεδοῦται, καὶ μέχοι μὲν διανοίας 
ἱσταμένη τετραγωνίξει ἑαυτήν, τὸ ταὐτὸν καὶ ὕμοιον ἐν τῇ 

΄ διανοητιπῇ κινήσει τῷ διάνοια εἶναι πρὸς διάνοιαν κινου- 

6 δη ᾿πιὖ δὲ {περὶ τὴν ὀρϑὴν γραμμῶν εἰκόνων οὐσῶν τῶν)" 
Ἴ ἔμ] εἶσ γαῖ, 8εκ 58. το 18 μὲν 55. τη 117 φϑειρού- 

σας] φϑιν-ύὐσαλσ 19 διόλλυνται 25 ῬοπδὶβΒ οὕτως 26 ἐπι- 
πεδοῦν οὐ βαϑύνειν 46 δηΐτηδ ὁχ ΡΒ], 16ρ. Χ 9040 ογϑοι]α (ἀ6 
ΟΥ. ΟΒμδ]α, 64); οὗ δαχύ. ϑᾶν. τοϑύῃ. Χ 281 28 διάνοιαν 

4 



ἤ9 ᾿ς ΠΡΟΚΛΟΥ 

μένη ἔτι σώζουσα, δόξαν δὲ μετὰ διανοίας συμμίξασα κινεῖς 
ται κίνησιν ἐπίπεδον μὲν ὡς ἐκ δυεῖν γενομένην δυνάμεων 
ἀλλήλαις συμμιγνυμένων. ἀνίσων δὲ οὐσῶν ἐκείνων προ- 

ὔ 2. .Ἀ 9. 2. 6 “-,,Ὁὁ 2 δὲ ᾿ 2 ς ἈΝ δ μηκίξει αὐτὴν ἀφ᾽ ξαυτῆς᾽ εἰς δὲ τὰ μετ΄ αὐτὴν δέπουσα 
βαϑύνει τὰ ἐπίπεδα, τὴν μὲν τετραγωνιμὴν ξωὴν πυβίξουσα ὅ 
καὶ φαντασίαν γεννῶσα (καὶ γὰρ ἡ φαντασία νοῦς τίς ἐστιν 
παϑητιπὸς ἔνδον μὲν ἐνεργεῖν ἐθέλων, ἀσϑενῶν δὲ διὰ τὴν 

εἰς τὸ στερεὸν πτῶσιν). τὴν δὲ προμήκη κατὰ τὴν ἀνά- 
λογον πρόοδον εἰς τοὺς ἀνομοίους ὑφιξάνουσα στερεοὺς καὶ 
τὴν αἴσϑησιν γεννῶσα, γνῶσιν οὖσαν ἐξ ἀνομοίων. σώματος 10 

. 2 ’ νι Δ - 5 ν , 
γαν ἀσωμάτου, καὶ ξαυτῆς | εἶναι μὴ δυναμένην. μιγνυ- 1. δῦτ. 

μένων δὲ τῶν εἰδῶν τῆς ζωῆς τούτων ἐν τῇ γενέσει καὶ 
[συμ]πλεκομένων χειρόνων καὶ ἀμεινόνων ἀποτελοῦνται ἃρ- 
μονίαι δυοειδεῖς, ἣ μὲν ἀποκαταστατικὴ καὶ τῷ ταὐτοῦ 
κύκλῳ φίλη; ἣ δὲ τῷ ϑατέρου συγγενὴς καὶ γενέσει, φίλη" 1ὅ 
ἡἢ μέν γε ἑκατοντὰς καὶ ὴ μυριὰς ἄμφω τετρογωνικαί, πρὸς 
τῆς ταυτότητος οὖσαι καὶ εἰς τὸ ὅμοιον ἀνάγουσαι καὶ τὸ 

θ -- ϑεῖον (δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ἐν Φαίδρῳ [Ὁ. 248] διὰ μυ 
2.»ϑ ὦν Ἁ 9 Α 2 οίων ἐτῶν ἀποκαϑιστὰς τὴν ψυχὴν ἀπὸ γενέσεως εἰς τὸ 

Χο. δ ᾿ ν ᾿ "ὝἭ δ ἤ ᾿ δ , νοητόν) ἡ δὲ πεμπὰς μετὰ τοῦ ἑβδομήκοντα καὶ οἷ τού-- 30 
τοις ἀνάλογον ἐν ξδκατοντάσιν καὶ χιλιάσιν ὃ πεντακόσια καὶ 
ἑπτακισχίλια, ἐκ πλευρῶν γενόμενοι διαφερουσῶν καὶ ἀνο- 
μοίων. τετραγωνικῶν καὶ προμήκων., τὴν ἑτέραν περίοδον 
καὶ ἐναντίαν ἐνεικονίξονται τὴν γενεσιουργόν. ἔστι γὰρ καὶ 
ἀπὸ τοῦ νοητοῦ πρὸς τὸ νοητὸν ὁδὸς καὶ ἀπὸ γενέσεως 96 
ἐπὶ γένεσιν ταῖς ψυχαῖς, ἣ μὲν τοῖς ἀναγωγοῖς ϑεοῖς ἄνει- 

μένη. ἣ δὲ τοῖς γενεσιουργοῖς, καὶ ἀγγέλοις ἣ μὲν τοῖς λύ- 
᾿ δ “τὰ - » ᾿ -; . .  Ρ ουσιν τὴν ὕλην, ἢ δὲ τοῖς τῶν καϑόδων ἐφόροις" καὶ οἵ 

δηλωτικοὶ τούτων ἀριϑμοὶ ταῖς τάξεσιν ἀνεῖνται ταύταις. ὥσπερ 

1 σώξουσα ἴῃ. ζῶσα ὁοτΥ. ταϑ| δόξαν] δόξηι 4 μετ᾽ αὐτὴν τα 1] 
δ ϑρτδ ν 855. τη 10 γεννῶσαν Ι ἀνομοίων ἴῃ ὁμοίων ΟΟΥΥ. ταῦ 

16 ἴοτύ. (καὺὴ πρὸὶὸ 20 τοῦ] ὅσ 55. τ 217 λύουσιν τὴν 
ὕχην ἴογῦ. ΟΣ ΟΥ̓ΘΟᾺΠ15 (46 ΟΥ. ΘΒ. ὅ8) 



ΕΣ ΤῊΝ ΠΟΛΊΤΕΈΙΑΝ δὃ 

, - 2 »-“" - , 3 Α Ὁ 2 - -" καὶ τῶν ἐν ταῖς ψυχαῖς κύκλων ἣ μὲν τῷ ταὐτοῦ προσῆκεν, 
κι Α “Ὁ ἢ “ ’ ΟὟ δ ἥ 2. ἐν ἢ δὲ τῷ ϑατέρουι Δεῖ δέ, ὥσπερ ἕκατέρας εἰσὶν ἦγε- 
μόνες, οὕτω καὶ τὸν ἕνα προστάτην τῆς συναμφοτέρας νοεῖν 
ἀνόδου τὲ καὶ καϑόδου καὶ τῆς διπλῆς ἐν τῇ γενέσει ξωῆς 

ὅ εὐγονίας τὲ καὶ δυσγονίας" ὅν, εἰ δεῖ τῇ ἐμῇ μαντείᾳ 
προσέχειν. οὐκ ἄλλον ἢ τὸν Προμηϑέα δεῖ νομίξειν, ὃν καὶ 
Πλάτων ἐν Πρωταγόρᾳ τῆς ἀνθρωπίνης ξωῆς ἔφορον, ὥσ- 

ἐδόν. περ | τὸν] Ἐπιμηϑέα τῆς ἀλόγου φησίν [Ὁ. 8204], καὶ 

10 

15 

20 

3 ς δὰ κι, ἢ “ῳ Ὀρφεὺς καὶ Ἡσίοδος διὰ τῆς κλοπῆς τοῦ πυρὸς καὶ 

τῆς εἰς ἀνθρώπους δόσεως ἐνδείκνυνται τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ 
νοητοῦ κατάγειν εἰς τὴν γένεσιν, ὡς τῆς ἀνθρωπίνης περι- 

ὄδου κύριον καὶ τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων. 
- 5 “ [χὰ ’ - , ᾿ μὴ διττῆς οὖν οὔσης. ἵνα πάλιν σαφῆ ποιήσωμεν τὸν ὅλον 

-“-ὦ σῳ ΄- ω -“»Ο «- ᾿ Α - νοῦν, τῆς περιόδου τῶν μερικῶν ψυχῶν, τῆς μὲν ἀπὸ τοῦ 
νοητοῦ πρὸς τὸ νοητόν, τῆς δὲ ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν, 
δ , ’ ς , 2,» ὔ 5.“ Χ ἑκατέραν τούτων ἁρμονίαν ἐκάλεσεν, διότι κατ᾽ ἄμφω τὴν 

2 ’ 9 9 ’ 5... 2 2 ; » οἰκείαν οὐνἡ ἁπολλυσιν οὐσίαν, ἑναρμόνιος γενομένη καὶ 
Α 2 4 ι Α 7 Α ᾽ “ πρὸς ἀνόδους καὶ πρὸς καϑόδους καὶ τοιαύτην λαχοῦσα 

σύστασιν. ἀλλὰ τὴν μὲν τετραγωνικὴν εἶπεν τὴν ἀπὸ τοῦ 
νοητοῦ περίοδον εἰς τὸ νοητόν (τοιαύτη γὰρ ἡ μυριάς), 

2 τὴν δὲ προμήκη τὴν ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν, καϑ'᾽ ἣν ἡ 
3 αν μὲν ἑκατοντὰς πάλιν μένει, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς ξαυτὴν εἰσιοῦσα 

ἐποίει τὴν ἀμείνω καὶ ἀποκαταστατιχὴν ἐκείνην περίοδον, 
ἀλλὰ συνταττομένη πρὸς ἄλλον ἀρυιϑμὸν ἄλλο προτείνοντα 

85 ζωῆς εἶδος, λεῖπον τῷ ἀπὸ τῆς πεμπάδος τετραγώνῳ --- 

τοιοῦτον δὲ τὸ ἄλογον, οὐ μόνον ὅτι τῆς κυκλικῆς ἐπιστρο- 
φῆς εἰς ξαυτὸ παρήρηται (οἷος ὃ ἀπὸ τῆς πεμπάδος κυκλι- 

κὸς ὧν ἀριϑμὸς ἀφ᾽ ξοαυτῆς τε ἀρχομένης καὶ εἰς ἑαυτὴν 
ληγούσης), ἀλλὰ καὶ ὅτι δικαιοσύνης ἱερὰ ἡ πεμπὰς ὡς 

ὁ οὗ ἴῃθ Τί, 84588Ὃ 9. Ἠρδβίοα. ἐμϑορ. ὅθ5 5β8ᾳα. 17 ἀπό- 

λυσιν, Δ 585. ταῦ 18 λαχοῦσαν 24 συντατομένην 2 λεῖ- 
σον τὴ 1] λοιπὸν τὰ 28 οὗ {Π60]. ἃ:. 21, 17 



δ4 ΠΡΟΚΛΟΥῪ 

ἐπανισοῦσα μόνη τοὺς ἀπὸ μονάδος ἄχρις ἐννεάδος. ἧς τὸ 
ἄλογον αὐτὸ καϑ' αὑτὸ ἄμοιρον --- ἡ δ᾽ οὖν ἑκατοντὰς τῷ 

ἐλλείποντι ἀριϑμῷ πρὸς αὐτὴν κατὰ τὸν ἀπὸ | τῆς πεμ- ἴ. 9ὅτ. 

πάδος ἀρυιϑμὸν συξυγεῖσα ποιεῖ τὴν] ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γέ- 

νεσιν περίοδον. προσλήψεν γὰῤ χείρονος ξωῆς ἡ περίοδος 
“ .Ν . ΄ ᾿ ᾿ ΣΝ “2 -» -» “ 

αὕτη γίνεται" πρόσεστι δὲ καὶ αὐτῷ τῷ ἀριϑμῷ τῷ τῆς 
τοιαύτης ζωῆς τῆς τῇ γενέσει συμφύλου [καὶ] τὸ ἐκ δυεῖν 
εἶναι, τοῦ μὲν κυβικοῦ, τοῦ δὲ ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν" διότι 
δὴ καὶ τὸ ἄλογον ἔχεε κατ᾽ οὐσίαν τὸ μὲν ἄμεινον καὶ 
ταυτότητι συγγενές, τὸ δὲ χεῖρον καὶ ἑτερότητι φίλον. καί- 
τοι καὶ ἐπὶ τῆς ἑκατοντάδος ἦν τὸ μὲν εἶδος κυβιπόν, τὸ 

δὲ ἐξ ἀνομοίων" ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀνομοίων ἄλλως ἦν τετρα- 
, - } 25 γωνικὸν ἀπὸ τῆς πρωτίστης τὸ τέλειον δειξάσης, καὶ ἐξ 

“ ΑΥ̓͂ 
ἀμφοῖν ἐποίει τὸν ὅλον τετραγωνιμόν᾽ διότι καὶ τὸ ἕτερον 

ἐπὶ τοῦ λογικοῦ πρὸς ταὐτὸ συμφυόμενον εἰς μίαν ὁμοιό- 
τητα πρὸς ξαυτὴν ἐπιστρέφουσαν κατήντα, μὴ ἐκβαίνουσαν 

δ »Ἕ" 9 7 "Ὁ » ΠΞΞΚ.ΚΕΊΨΕ.: - 2 Ζ,,μνα ἴσῳ, τὴν τοῖς ἀσωμάτοις οἰκείαν φύσιν" τὸ δὲ ἐν τῷ ἀλόγῳ ἕτε 
. “- Ἁ -Ὡὦὦ 
ον καὶ τὸ ταὐτὸν τὸ ἐν αὐτῷ περιήγαγεν εἰς τὴν τοῦ ὅλου 

πρὸς ξαυτὸ ἀνομοιότητα, πρέπουσαν ταῖς γενεσιουργοῖς δυνά- 
2 ’ Α - Α -΄ 9 ’ὔ’ἢ δ᾽. ς , μεσιν. οἰκεία γὰρ τοῖς μὲν καϑαρῶς ἀσωμάτοις ἡ ὁμοιότης; 

τοῖς δὲ σωμάτων ἀχωρίστοις ἡ ἀνομοιότης. καὶ γὰρ ὕπου 
μὲν ὃ κύβος ὑπερβάλλει τὸν μὴ κύβον, ὡς τὸ ταὐτὸν ἐν 
τοῖς ἀσωμάτοις. ὅπου δὲ ὃ μὴ κύβος τὸν κύβον, ὡς τὸ 
ΟΥ̓ 2 -" “- Α ’ ᾽ 9 »ἤ 
ἕτερον ἐν τοῖς σωματικοῖς. καὶ συναδει πάντα ἀλλήλοις. 

42. ἘΠ ἔστιν ὃ ἀριϑμὸς οὗτος καὶ ἐν τῷ παντὶ δηλού- 
Α δ κ" - 2 9. ,,. Ὁ δ 6 ΠΓῃ, , ἠδ μενος καὶ ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῷ σχηματισμῶν καὶ κινήσεων 

4 συξυγεῖσα ταῖ, οὔσαν 58. ταῦ ὁ αὕτη Η] αὐτῆι [ ϑαρτᾶ 
δὲ γὰρ 58. τη ἂν. [ καὶ Θχραπούστῃ 1 τῆσ δαᾶ. τιῦ [καὶ 1Γ. 
(τὸ ἐκ δυεῖν ἴτα.) 8 ϑῖη 7 --Ξ- 48 -ἰ- 27 10 πϑῖὴ 100 -- 
64 (45 - 86 (8.8.4 δυὖ 65) 12 ἀλλὰ --- ἀνομοίων Θχρυποῦδ 

18 τὸ] τὸν οὗ, [Π60]. ἃγ. 88, 2 8ὃῃ καὶ «τὸ» ἐξ 
τ 16 ταυτὸν 16 ἐκβαίνουσα, ὁοτΥ. ἴ08. 18 περιῆγεν ὕ. 
21 80. 64:86 οὐ 217: 48 
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ΕἘΠΞΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΝ δῦ 

συναποτελούμενος, τῶν ὅλων προηγουμένων ἀεὶ τῶν μερῶν 
(εἴρηται δὲ τοῦτο πρότερον, ὅτι καὶ ἐν ταῖς μερικαῖς ἐστι 

- - 2 ψυχαῖς συνουσιωμένος --- ξῶσι γὰρ κατ΄ αὐτόν --- καὶ ἐν 
“- Α -" Ἁ ᾽ ὔ -“ 2 ’ Ἁ ὅν. τῷ 1 παντὶ τῷ τὰς περιόδους παράγοντι τῆς εὐγονίας καὶ 

-“- ΑΥ̓͂ φ' 

'ι5 δυσγονίας᾽ ὥσπερ καὶ τῶν βίων ἕκαστος, οἷον ὁ φιλόσοφος, 

καὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐταῖς καὶ ἐν τῇ τοιᾷδε διασχηματίσει 
-ᾧ « . 2 5 τοῦ ὅλου. καὶ ἕκαστος τῶν ὅλων) εἰ δ΄ οὖν ἔστι καὶ ἐν 

τῷ κόσμῳ τὸν διττὸν ἀριϑμὸν ὁρᾶν τὸν κύριον τῶν ἄμει- 
νόνων καὶ χειρόνων γενέσεων, δεῖ τοὺς ἄρχοντας εἰς τὸ πᾶν 

10 ὁρῶντας τεχκμαίρεσϑαι διὰ τῶν φαινομένων ἐν ταῖς τῶν 

γάμων συνέρξεσιν, τίς τάξις κοσμικὴ τῆς ἀμείνονος οἰστικὴ 
ξωῆς καὶ τίς τῆς χείρονος, ὧν ἡ εἰμαρμένη περιέχουσα τοὺς 
2 Ἁ Ν - 2 « 4 -“ Α Ὰ ἀριϑμοὺς διὰ τῶν ἐμφανῶν κινήσεων δηλοῖ τὰς διαφοράς, 

εἶτε σημείων ὄντων τούτων τῶν ἐσομένων μόνον εἴτε καὶ 
’ὔ 2. ,Ἃ -" "» ᾽ Ἁ , Α - 1 συναποτελούντων αὐτὰ ταῖς ψυχαῖς, διότι τὰ μέρη μετὰ τῶν 

[νὴ - , ἢ 2 οἱ “ ᾿ ἣ “΄ν.. 2η4Ν ὁλῶν ποιεῖ" διαφέρει γὰρ οὐδὲν ταῦτα πρὸς τὸ παρόν" ἀλλὰ 

τοσοῦτον μόνον ἀναγκαῖον τὸ τοὺς ἄρχοντας διορατικοὺς 
εἶναι τῶν σπορίνων ὡρῶν. εἰ τοῖς ἀμείνοσιν ἀριϑμοῖς ἢ 

“Ἢ ’ Ὰ ᾿Ὶ -Ὁ ᾽ὔ [ τοῖς χείροσιν πλεονάζουσιν. τοὺς τῶν συνέρξεων κυρίους. 
0 ἔἕπεσϑαι γὰρ ταῖς μὲν σπορίμαις τοῦ κόσμου διασχηματίσεσι 

τὰς ἐν ταῖς ἐκτροπαῖς διασχηματίδεις, ταύταις δὲ τὰς βιο- 

τὰς τῶν τικτομένων ἢ ἀμείνους ἢ χείρους γιγνομένας (καὶ 
ἢ ὁμοίας ταῖς τῶν γεννησαμένων ἢ ἀνομοίας οὕτως, ὥστε 
καὶ τὴν πολιτείαν μεταβάλλειν. οὐ γὰρ πᾶσα ἀνομοιότης 

85 ἐξίστησιν τῆς ἀμείνονος ζωῆς (ἀδύνατον μὲν γὰρ μὴ εἶναί 
τινα διαφέρουσαν διάϑεσιν), ἀλλ᾽ ἥτις ἂν παμπόλλην ἔχῃ 

τὴν ἐξαλλαγήν. ἐπεὶ καὶ ἕν ἑνὶ φύονται τοῖς πατράσιν ὡς 

. ῷ. οὗ Ρ. 48,31 4 πίϑάγοντι ταὶ, ἀρ ΘΧΡ. οὐ ἐ δηΐβ π' ἴῃ. 
τὴ 1 αὖ ἕκαστον «αὖ ἄλλων ρτο ὅλων 8 .δηΐθ ρῥυῖυβ τὸν κατὰ 
55. τοῦ (καὶ 05. 14 οἵ, ΒΟ] διυα. ἅν. Ῥίο!]θια. 118 8α. 221 

17 τοὺς ἄρχοντας 46]. ὕϑ. 21 βιοτὰσ τα} βιότητασ ταῦ 

22 ΒΌΡΡΙ. ὕϑ. 91 ἣν ἑνὶ 568.] ἐν ἐν" (ἑν 6Χ οὐ τὰ 39) 



δ ΠΡΟΚΛΟΥ. 

ἐπίπαν οἵ παῖδες ὅμοιοι, μετά τινὸς καὶ ἀνομοιότητος᾽ ἀλλ᾽ 
ὅταν πάμπαν ἀνόμοιοι γένωνται, τότε τὴν τοῦ γένους 3. 96:. 
ἐξαλλάττουσιν ἰδιότητα καὶ γίγνονται ἀπὸ φιλοσόφου γένους 
ἀφιλόσοφοί τινὲς καὶ ἀπὸ ϑεοσεβοῦς ἀνίερον καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων ὡσαύτως. ὃ καὶ αὐτὸς εἰδὼς ἔλεγεν, ὅτι γίγνονταί ὅ 
τινες ὑπόχαλκοι καὶ ἐν τῷ χρυσῷ γένει ΤΠ Ρ». 4158]. 
τοῦτο δὲ οὐκ ἀρκεῖ τὸ ἕνα τινὰ γενέσϑαι τοιοῦτον εἰς τὸ 

παρασχεῖν αἰτίαν τῇ πολιτείᾳ τῆς λύσεως" ὅταν δὲ πολλοί, 
καὶ μηδεὶς τῶν τῷ χρυσῷ γένει προσηκόντων καὶ μετὰ 

πολλῆς τῆς παραλλάξεως παρὰ τὴν τῆς σπορᾶς διαμαρτίαν τὸ 

(ἣν ἁμαρτίαν εἰκὸς ἁμαρτεῖν τοὺς ἄρχοντας ὡς μὴ λογισμῷ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ αἰσϑήσει χρωμένους εἰς τὴν τοῦ καιροῦ 
τῆς εὐγονίας κατάληψιν). τότε ἤδη ἀναγκαῖον τῆς λύσεως 
προκαταβληϑῆναι πάντως ἀρχὴν ἅμα τῷ καὶ τὴν περίοδον 
τῷ παροράματι συνεργεῖν. δεῖ τοίνυν τοὺς τῶν γάμων κυ- τὸ 
οίους τὸν καιρὸν αὐτῶν ϑηρᾶν κατὰ μὲν τὴν ἁπλανῆ διά 
τε τῶν ὡροσπόπων καὶ τῶν τούτοις παρανατελλόντων ἀστέ- 
ρθῶν τὲ καὶ δεκανῶν --- καὶ γὰρ μοῖραι ὡροσκοποῦσαι τὴν 
ὅλην ἔχουσι τῆς γενέσεως δύναμιν. ὡς τὰς μὲν ἱερατικὰς 
ποιεῖν, τὰς δὲ σύνεγγυς αὐτῶν ἐπιρρήτου ζωῆς γεννήσεις 30 
(καὶ ταῦτα ἐν ταῖς Χαλδαϊκαῖς σφαίραις Γκαὶ αὐτοὶ καὶ 

“Αἰγύπτιοι καὶ «ἰγυπτίαις). ἀφ᾽ ὧν καὶ κρίνουσιν οἵ πα- 
λαιοί, τίς ὁ βίος ἔσται τῶν εἰς τὴν γένεσιν παριουσῶν ψυ- 
χῶν ἐκείνων ὡροσκοπουσῶν, ὥσπερ (τὸ τοῦ βίου ποιὸν ἔκ 
τῶν σχημάτων. καὶ τῶν παρανατολῶν καὶ τῆς τῶν ἀστέρων 38 
ἰδιότητος τῶν πρὸς τὴν ὡροσκοποῦσαν μοῖραν συσχηματιζο- 

1 ὅμοιοι ταῦ 6χΧ οἵ..᾿ 2 πάμπαν] μ ἔδοϊῥ οχ ἃ οὗ παν 
θαα. 8 4 τινες] γένει τοῖ 868 γέ δὺ δὲ θχρ. οὖ τὸ δὲ 88. τη ὅ 

8 8δῃ πολλοὶ (ἢ καὶ 10 παρὰ 8585. τη] πορᾶσ, ΟΟΥΥ. ταῦ 

16 μὲν] δὲ οδϑὺ δ7, 12 18 μᾶῤαι (58. τ. 19 τῆσ γε- 
γνέσεωσ τα] τῶν γενέσεων ταῦ ] ἱερατικὰς] ἃ 1τ. το, ἔογῦ. ἱερατικῆς 
τα ἰᾶασαθ σοθ 21 βρίθογαβ αἸοιῦ ὈΔΥθδυ οδδ | καὶ --- 41- 
γύπτιοι ἃ6]. ἴ58., ξαϊΐπθ παλαιοὶ Χαλδαῖοι καὶ Αἰγύπτιοι, τίς δ 

94 ὥσπερ τα] ὡς ὑπὲρ ταῦ | ποῖον 
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ἔνϑθν. μένων᾽ καὶ αἱ τῶν παραναἸτελλόντων δυνάμεις παμπόλλην 

παρέχονται δύναμιν εἴς τε εὐγονίαν καὶ δυσγονέαν" εἰσὶ 
γὰρ δὴ καὶ τούτων οὗ μὲν ἀγαϑαὶ καὶ προξενοῦσαν πᾶσαν 

εὔροιαν ἐν ταῖς γενέσεσιν, οἷ δὲ κακοποιοὶ καὶ τῶν ἔναν- 
δ τίων ἀπορροίας καταπέμπουσδαι τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν δυναστευο- 
μένοις. ἃ δὴ καὶ οἱ ἀστεροσκόποι κατιδόντες διορίζουσιν, 
τίνα μὲν τῶν ἄστρων ἀστέρας ἔχει πάντας ἀγαϑοποιούς, τίνα 
δὲ κακωτικούς, τίνα δὲ συναμφοτέρους" ὧν τὰς ἀπορροίας 
χρὴ νομίζειν διαφερόντως μὲν ἐν τῷ παρανατέλλειν, πάντως 

10 δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων κέντρων, οἷον ἐν τῷ συμμεσουρανεῖν 
ἢ συγκαταδύεσϑαι, πλείστην ποιεῖν ἔν τὲ ταῖς σπορίμοις 
ὥραις καὶ ταῖς ἀποκυητικαῖς ἐξαλλαγήν --- μετὰ δὲ τὰς τῶν 

ἁπλανῶν κατανοήσεις τὰς τῶν πλανωμένων ἔσταν δέον ἐν 
ταῖς σπορίμαις ὥραις κατανοεῖν κινήσεις, καὶ ὁρᾶν τίνες οὗ 

15 δυνάμενοι καὶ τίνες οἷ δυναστευόμενοι κατὰ τοὺς εἰρημένους 

ἀριϑμούς, καὶ τῶν μὲν ἀγαϑοποιῶν δυναμένων, δυναστευο- 
μένων δὲ τῶν ἐναντίων ποιεῖσϑαν τὴν ἐκλογήν. ἀνάπαλιν 
δὲ ἐχόντων μηδαμῶς. ἔτι δέ, τίνες οἱ ὁμοιοῦντες σχημα- 
τισμοὶ καὶ τίνες οἵ ἀνομοιοῦντες᾽ καὶ γὰρ τῶν σχημάτων 

80 τὰ μέν ἐστιν σύμφωνα καὶ διὰ τοῦτο ὁμοιοῦντα καλεῖται; 
τὰ δὲ ἀσύμφωνα καὶ διὰ τοῦτο ἀνομοιοῦντα᾽ τὰ μὲν γὰρ 
τρίγωνα σύμφωνα, τὰ δὲ τετράγωνα ἀσύμφωνα. δεῖ τοίνυν 
τὰ ὁμοιοῦντα τῶν ἀγαθοποιῶν ἐκλέγεσθαι πρός τε τὴν σπο- 
οίμην ὥραν καὶ πρὸς ἀλλήλους. ἔτι δὲ τὰς αὐξήσεις καὶ 

μειώσεις παρατηρεῖν κατὰ τοὺς αὔξοντας καὶ φϑίνοντας 

ἀριϑμούς᾽ ἐπὶ μὲν σελήνης ὡς αὐξούσης μάλιστα τὰς 

4 91:. γεννήσεις ἐν ταῖς αὐξητικαῖς ἡμέραις καὶ τοῖς ἀναβα- 
τιποῖς ἀριϑμοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν πλανωμένων τὰς προσϑέσεις 
καὶ ἀφαιρέσεις σκοποῦντας᾽ ὅσα γὰρ προστιϑέντες οὗ ἀγαϑο- 

80 ποιοὺ παρέχουσιν, ἐν ταῖς ἀφαιρέσεσιν φϑείρουσιν᾽ ἐπὶ δὲ 

2 Θι 

ὅ δύο δυναστευομένοις κατὰ ἴη8. ταῦ 20 καλεῖται 86α. 
τῇ 94. ροϑὺ δὲ 9 ((. 6. δὲ) 1π8. ταϑ δῦ φϑινῦντασ)] ϑυρτῶ 
. 800, ϑοαῦ. ΘΥδ8.:; 6ΧΣ ΄ ἴθο. τι 80 φϑίνουσιν, οοτΥ. ἴ8. 
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ἡλίου τὰς τοῦ φωτὸς ἐπιδόσεις ἀντὶ τῶν ἐναντίων" ἐπὶ γὰρ 
Α Α 48 ’ Ὁ ’ Α 2 Α -«- τὸ μεσημβρινὸν ἰὼν προστίϑησιν τῷ φωτί, καὶ ἀπὸ τοῦ 

« [4 » 4 4 ΄“ - , μεσημβρινοῦ πορευόμενος ἐπὶ δύσιν ἐλαττοῖ τὴν τοῦ φωτὸς 
2 

δύναμιν κατ΄ αὐτὸ δὲ τὸ ζῳογόνον κέντρον ἱστάμενος τὸ 
μεσημβρινὸν τὴν ἀκμὴν ἐπιδείκνυται τῶν φωτισμῶν. καὶ ὅ 

ς α« 7 9 Α } “- ς [4 -“ ᾽ 
οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ αἱ τῶν ἡμικυκλίων τοῦ ἕξῳοφόρου 

»-" ΡΝ ’ 

πύμλου δεῖ τὰς διαφορὰς ὁρᾶν καὶ ὡς τὸ μὲν αὐξητικόν 

ἔστι τῆς γενέσεως. τὸ ἀπὸ αἰγόκερω, τὸ δὲ μειωτικόν, τὸ 
2. Ἃ ’ . , ᾿ 2 , » ᾿ 2 ’ Α - ἅπο καρπίνου" καὶ γὰρ ἐν ἐκείνῳ μὲν ἐπιδίδωσι τὸ φῶς, 

ἐν τούτῳ δὲ ἐλασσοῦται. καὶ ὃ ὅλος ἐνιαυσιαῖος κύκλος τὸ 

διήρηται εἰς αὔξησιν καὶ μείωσιν' διὸ καὶ ὁ μηνιαῖος τῆς 
σελήνης κύκλος ἐνεικονίζεσϑαι λέγεται τὸν ἐνιαύσιον τοῦ 
ζη » » . ι 2 ᾿ 2 - ι » 9 ἡλίου δρόμον" καὶ ὅ γε Ορφεὺς ἐν τῷ μηνὶ τρέπειν αὖ- 

ΡΝ, [κὰ [γή 2 2 “ Α ς» 2 ,3 
τὴν φησίν, ὑπὲρ ἥλιος ἐν ἐνιαυτῷ. τὸ ἀνάλογον ἐπ 
9 -"ὝὍ -" 2 ἠ 
ἀμφοῖν ϑεώμενος. Κρατεῖ δὲ καὶ παρ᾽ «Αἰγυπτίοις λόγος, τῦ 

ὅτι τῶν πέντε πλανητῶν ἕκαστος ἐν ταῖς σποραῖς κακωϑεὶς 

φϑείρει τὰ σπέρματα" καὶ ὃ μὲν Κρόνος ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ 
ἂν ἐ τῆς συλλήψεως, ὃ δὲ Ζεὺς ἐν ξξήκοντα ἡμέραις, ὁ δὲ ἴάρης 

ζἐν» ἐνενήκοντα, ἡ δὲ ᾿Δφροδίτη ἐν εἴκοσι καὶ ἕκατόν, 
ὁ δὲ Ἑρμῆς ἐν πεντήκοντα καὶ ἕξκατόν᾽ οὕτω δὲ καὶ Σελήνη 30 

μι ς᾽ [4 ως ’ 2 Ἁ 44 ’ κακωϑεῖσα ὁμοίως τῷ Κρόνῳ εἰς τὴν προῦὐποκειἑμένην 1.91ν. 
ιῖι ὦ “ φύσιν ἀναλύει τὰ ἔμβρυα. μόνος δὲ “Ἥλιος συγκροτεῖ τὴν 

σύστασιν αὐτῶν καὶ συνεργοπονεῖ πρὸς τὴν γένεσιν, ὡς 
ἂν καὶ τὰς πάντων ἔχων δυνάμεις. καὶ γὰρ τῶν μὲν ὑπὲρ 
αὐτὸν τριῶν αἵ προσϑαφαιρέσεις γίνονται κατὰ τὰ πρὸς 80 

αὐτὸν τρίγωνα, διότε τὸ μὲν τρίγωνον ἀρχὴ γενέσεώς ἐστιν, 
ἧς ὁ Ἥλιος δεσπότης, τῶν δὲ τριῶν ὃ μὲν συγκρίσεως αἷ- 

ει Α ’ τι Α - 2 ’ ’ τιος. ὁ δὲ διακρίσεως. ὃ δὲ τῆς ἀμφοτέρων συμμετρίας. 

1 δὴ ἀντὶ τῶν ἐλαττώσεων ὃ 10 ὁ 55. ὖὸ΄ἢ 18 ἔν. 82 
ΔΌ6]: ὄφρ᾽ ἐν μηνὶ τρέπῃ ὅπερ ἥλιος εἶν ἐνιαυτῷ 14 ὅπερ 
ταῦ ΟΧ ὅποσ ] τὸ 30}. τὰ 16 οἵ, Ἡδιταῖρρ. 21, 28 Ῥουρῇ. ἃ. 
δου. Π 169,31 2428 αὐτῶν 50. Ββοιαίπυχῃ [| συνξργὰ ποιξῖ, ΟΟΥΥ. 
᾿ϑα. 21 αἸοιῦ δαύατηατη. Νίατύοιῃ (οἵ. 6. 1) Ἰονϑῖὰ 
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τῶν δὲ μετ᾽ αὐτὸν οἱ μὲν δορυφοροῦσιν αὐτόν, ἣ δὲ χο- 

ρεύει περὶ αὐτόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ κινουμένη καὶ ἐπ᾽ αὐτόν. 

Οἱ δὲ περὶ Πετόσειριν Αἰγύπτιοι καὶ Ζωφροάστρης δια- 

τείνονται, καὶ Πτολεμαῖος ἀρέσκεται, τὴν μὲν σπορίμην 

᾿5 ὥραν γίνεσϑαι σελήνης τόπον ἐν ταῖς ἀποκυήσεσιν, τὴν δὲ 

σπορίμην σελήνην ὥραν τῆς ἐκτέξεως. εἰ δὲ τοῦτ᾽ ἀληϑές, 

εἰδότας τὴν σπορίμην σελήνην δυνατὸν γιγνώσκειν καὶ τὴν 

ὥραν τῆς ἀποκυήσεως καὶ ἔμπαλιν" ταῦτα δὲ γιγνώσκοντας 

χρὴ σκοπεῖν, εἰ ἑπτάμηνον τὸ τεχϑησόμενον ἢ ἐννεάμηνον; 

10 καὶ ποσαχῶς καὶ πῶς ἑκάτερα τίκτεται. καὶ οὕτως προσεν- 

νοεῖν τὰς γενέσεις τῶν σπειρομένων. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν 

ἐννεαμήνων γίγνονται αἱ σποραὶ ἐν τῷ εὐωνύμῳ τετραγώνῳ 

τοῦ τῆς ἀποκυήσεως ἡλίου (ἐκεῖ γὰρ ὄντος αὐτοῦ γέγονεν 

ἡ σπορά). ἐπὶ δὲ τῶν ἑπταμήνων ἐν τῷ διαμέτρῳ. καὶ τὰ 

15 μὲν ἐννεάμηνα τελειοῦται ἐπὶ μὲν τῆς μεγίστης ἀποκυήσεως 

ἡμερῶν ΠΗ καὶ ὡρῶν Ἡ, ἐπὶ δὲ τῆς μέσης ἡμερῶν ΟΟ]" 

ὡρῶν Ἢ, ἐπὶ δὲ τῆς ἐλαχίστης ἡμερῶν ΟΝΗ ὡρῶν Η᾿ 

τὰ δὲ ἑπτάμηνα τελειοῦται ἐπὶ μὲν τῆς μεγίστης ἡμερῶν 

.9 Ο15 ὡρῶν Η, ἐπὶ δὲ τῆς μέσης (ἡμερῶν) ΡΟΩΑ ὡρῶν Ἡ, 

ε 981. ἐπὶ 1 δὲ τῆς ἐλαχίστης ἡμερῶν ῬΟΘ ὡρῶν Η. λαβόντες 

οὖν τὴν σπορίμην ὥραν ἀπὸ ταύτης εὑρίσκουσιν, ποῖα ἐννεά- 

μηνὰ καὶ ποῖα ἑἕπτάμηνα. πάλιν οὕτως" σκοπήσαντες τὴν 

σπορίμην ἡμέραν καὶ τὴν πρὸ αὐτῆς σύνοδον καὶ τὰς με- 

ταξὺ μοίρας λαβόντες σὺν τῷ τρίτῳ μέρει αὐτῶν ἐκβάλλου- 

ἐ5 σιν ἀπὸ τῆς προγενομένης συνόδου τῆς σπορᾶς" καὶ ἐὰν 
ς 

ὑπερπέσῃ ὃ ἀριϑμὸς τὴν ἡμέραν τῆς συνόδου τῆς γιγνο- 

1 οηυβ οἱ Νογζουγίαβ βοϊοιι οοταϊ δηύαν (Η αἰύβοι Ν. ΦϑῃγΌ. 

158, 806) 8 Ῥρίοβ. ἕν. 14 Βΐθββ [ ξωροάστρην, ὁοτγ. 5. ΟΥ 

Βαρτθ, 84, 8 4 οἵ, [Ριο]θια.1] καρπόν να΄ [ μὲν ΘΟΧΡ. ταῦ 

δ εἰσ ροβϑὺ γίνεσϑαι οὗ τὸν ροϑὺ τόπον οὗ εἰσ τὴν Ῥοβῦ σελήνην 

1. 6 δᾶά. τιϑῷ 8. γιγνῴσκοντα, ὁοΥτ. ταῦ 10 πθηρ8 προεφφνοεῖν 

16 ἡμέραισ ΟἿΣ, ὁοττ. 508. 19 αἀᾶᾷ. δ... δἰδθυῖ ὑγ68 

παταθυὶ οοτταρθι; ΟΚς, ΟἿΑ, Ῥῷξ τϑοῦθ Ῥυοροιτῦ Ὅβθ. 28 5Υ- 

ῃποᾶυβ Ῥτϑθοθᾶθηβ βατητηΐ ταοτηθηΐὶ. οἵ, Ῥοῦοβ. ἔτ. 18 
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' Α Ὰ , ᾿ δ ᾿ , μένης μετὰ τὴν σποράν, φασὶν ἑἕπταμηνιαίαν τὴν γένεσιν, 
ἐὰν δὲ εὑρεϑῇ ἐλάσσων, ἐννεαμηνιαίαν. οἷον εἰ μεταξὺ τῆς 

ᾧῳ 9 προγενομένης συνόδου τῆς ὥρας. καϑ' ἣν ἡ σπορά. καὶ 
αὐτῆς τῆς σπορίμης ὥρας εἶεν μοῖραι τριάκοντα, ληπτέον 
ταύτας καὶ τὸ τρίτον αὐτῶν, ὥστ᾽ εἶναι τετταράκοντα᾽ ταύ- ὁ 
τας τὰς μοίρας ὡς ἡμέρας ἔμβαλε ἀπὸ τῆς προγενομένης 

συνόδου" ἐπεὶ οὖν ὑπερβάλλουσι τὴν μετὰ τὴν σπορὰν σύνο- 
δον, ἑπτάμηνον ἔσται τὸ τεχϑησόμενον. εἶ δὲ λάβοις ἐλάτ-- 
τους μοίρας, οἷον δεκαπέντε καὶ τὸ τρίτον; καὶ ἐκβάλοις 
ὡς ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς προγενομένης συνόδου, ἐν- 10 
τὸς πεσεῖται ὃ ἀριϑμὸς τῆς μετὰ τὴν σπορίμην ὥραν ἐσο- 
μένης συνόδου" δεῖν οὖν οἴεσϑαι ἐννεάμηνον τεχϑήσεσϑαι τὸ 

᾽ὔ ᾿Ὶ Ἁ γν4 7 [2 Α 7 Ἁ σπειρόμενον κατὰ τὴν ὥραν ταύτην. οἱ δὲ λαβόντες τὰς 
ὥρας, τὴν σπορίμην καὶ τὴν γενέϑλιον, λαμβάνουσι τὴν 
πρὸ τῆς σπορίμης ὥρας σύνοδον καὶ τὴν ὥραν, πκαϑ' ἣν 15 
γέγονεν, καὶ ἐναρμόζουσι τοῦτο τὸ ὀρϑογώνιον τρίγωνον, τὴν 

ΝΗ 9 ὀρϑὴν ἐπὶ τῆς μοίρας τιϑέντες καὶ ἐφ΄ ἑκάτερα τὴν μὲν 
τῶν Ο᾽ μοιρῶν ἑστῶσαν, τὴν δὲ τῶν ῬΡΚ μετ᾽ αὐτήν, . .. ξ.98ν. 

. τὴν τῶν ῬΙΝ. μετὰ δὲ ταῦτα τὴν [πρὸ] τῆς ὡροσκο- 
7 [ - Ι ςΦ “ , δ᾽» πούσης μοίρας τῆς γενέσεως [ἡμέραν] σύνοδον εὑρόντες 0. 

σχοποῦσιν εἰς ποίαν ἐμπίπτει τοῦ σπορίμου τριγώνου πλευ- 
ράν᾽ καὶ ἐὰν μὲν εἰς τὴν ὑποτείνουσαν, ἐννεαμηνιαῖον λέ- 

. 2. ᾿ 2 ᾿ ς ’ δ ,“ ως νυ ᾿ ᾽ γουσιν᾽ ἐὰν δὲ εἰς τὴν ὑπτίαν, ἑπταμηνιαῖον᾽ ἐὰν δὲ εἰς 
τὴν ὀρϑήν, ἄλογον εἶναι ξῷον ἢ τερατῶδες. σκοποῦσι δὲ 
καὶ τὰς μοίρας τῶν δύο συνόδων, τῆς τε πρὸ τῆς σπορᾶς 36 

9 ἐκβάλησ, οοττ. 8.8. 13 δεῖ 568. 18 οἱ δὲ λαβόντες] 

ἴῃ ἑοχύα ἔτ λαβόντες, ἴτα. 7ρ. οἱ δὲ λαβόν: 14 γενέθλιον 
τη (ϑλιον ἴν.), γένεσιν τα 16 τοῦτο νοοϑὺ 1ἃ4 αὐοᾶ δῦ 
ΒΕΘΌἾτ5 ΒΤ ὕατα διαΐ Ἔρυχα ϑαρϊίοίδ 1Παδύγαύατη 5810 
17 ὀρϑὴν 580. γωνίαν, “μοίρας 50. ὡροσκοπούσης (οἷ, 64, 16) 1 ἕ ἑκά 
τεραν 18 μετ΄ αὐτήν οἵ, 64, 17. 6ὅ, 238 19 δπηθ ᾽τὴν 1. λον 
ἴη0., ζαϊίηθ λοιπὸν) [ ΡΝ ΗΠ ΒΟ] ῬΗ͂ ΙΪ πρὸ δαά. 508. 
20 μοίραν την, ὁοαγ. Β6Ε. [ἡμέρας ὅσῃ, ; οοτηταυύεν δγομοίγρὶ 
ποία {6 οὗ σ΄ : 
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Ἁ - Α - 2 ;᾽ ;. - Α 2 , γέ καὶ τῆς πρὸ τῆς ἐσομένης γενέσεως καὶ ἐὰν μὲν εὕρωσι 

τὴν μίαν ἐπὶ τῆς ὑποτεινούσης, τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῆς ὑπτίας, 
2 , ᾿ , , . ἢν. ι δ ἢ 2.Δ - 
ἐννεάμηνον τὴν κύησίν φασιν ἐὰν δὲ τὴν μὲν ἐπὶ τῆς 

ς , ι ν 2. - . -“ δ , . 2» ν ι ᾿ 
ὑπτίας, τὴν δὲ ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς, ἑπτάμηνον ἐὰν δὲ τὴν μὲν 

᾿Σ ἐπὶ τῆς ὑποτεινούσης, τὴν δὲ ἐπὶ τῆς ὀρϑῆς. ἀλόγου τινὸς 

ἢ ἀλλοκότου γένεσιν εἶναι. καὶ σύμφωνα ταῦτα τοῖς περὶ 

τὸ τρίγωνον ἀριϑμοῖς" ἡ μὲν γὰρ ὑποτείνουσα καὶ ἡ ὑπτία 

ΕἸ καὶ 4, ἡ δὲ ὑπτία καὶ ὀρϑὴ 4 καὶ Τ', ἡ δὲ ὀρϑὴ καὶ 
ς , ἢ . ..Σ» ᾿ ι ᾿ δ ; ὑποτείνουσα Γ' καὶ ΕΠ διὸ ἐκεῖναι μὲν κατὰ φύσιν αἱ κυή- 

- 2 5 ᾿ - ς ᾿ , δ , 
40 σεις. ἐξ ἀρτίων οὖσαι καὶ περιττῶν, ἡ δὲ τρίτη παρὰ φύ- 

σιν, ἔκ δύο οὖσα περιττῶν. 
ἹΜετὰ δὲ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ἐπί- 

-ὗ Ἁ Ἁ Ἁ 2 ’ Ὰ Ἁ 2 

σκεψιν τῆς κατὰ τὴν σπορὰν εὐκαιρίας οὗ φύλακες καὶ εἰς 
Ἁ ἰν Α ’ 7 ς ὔ 4 ΥΩ Α Ἅ 

τὴν ὑπὸ σελήνην τάξιν ὁράτωσαν τήν τε ὕλην καὶ τὴν 

45 μεριπμήν᾽ τὴν μὲν ὅλην εἰς τὰς περιτροπὰς τῶν ὡρῶν ἀπο- 

βλέποντες, καὶ τίνες εἰς τὴν γονὴν ἐπιτηδειότεραι; καὶ κατὰ 
Ἁ - ’ 7 ι Ν - ΄ » 

τὰς τῶν καϑειργνυμένων πράσεις. καὶ γὰρ τῶν ἕῴων καὶ 
-ὩὉ -"» Ἁ “ »" 2 Α ; 

τῶν φυτῶν τὰ μὲν ϑερινῆς δεῖται καταστάσεως εἰς τὸ γόνι- 
“ 3 ’ὔ ; Ἁ Α -“ ν ’ Ιω Α 4 

1 μὸν τῆς οἰκείας φύσεως. τὰ δὲ τῆς ἐναντίας. οἱ δὲ λόγοι 
-- [ , δ - ; » Ὁ ν ν Ὧ.99:. τῆς φύσεως οὗ πλεῖστοι προέρχονται τοῦ ἔαρος. τὰ δὲ 

σπέρματα τῆς μετοπωρινῆς οὔσης ὥρας καταβάλλεται εἰς γῆν. 

διὸ χαί φασι τῶν ὡρῶν τὴν μὲν χειμερινὴν εἶναι Κρονίαν, 
πρύπτουσαν ὑπὸ γῆς τὰ σπέρματα καϑάπερ ἐκεῖνος τὰ ἕαυ- 
τοῦ γεννήματα: εἰ βούλει ϑεολογικῶς λέγειν, καὶ διὰ τὴν 

8 ψύξιν ἣν ἐνδίδωσι τοῖς γιγνομένοις φυσικῶς" τὴν δὲ ἐναν- 

τίαν ταύτῃ. τὴν ϑερινήν, ᾿Δρεϊκὴν διὰ τὴν ϑέρμην, ἣν 

6 καὶ οὐ { τὸ 885. 8 [12. οὐρανίων ἴῃ οὐρανῶν ΟΟΥΥ. τα 
14 ὨΘΙΏΡΘ τὴν τῶν» ὑπὸ 1ὅ μὲν] δὲ δοασϊδαν 68, 7 
16 κατὰ ἀΘΙΘΥΘΥΊΤΩ. 17 καϑειργνυμένων 50. ΘοΥάτα ααἱ 

δα ΠΠΌΘΥΟΒ ΒΊρηθηάοβ 1πο] ἀπ ΓΥ 28 Ὠϑδῖὴ ϑαδαχηΒ πλέον 
ἔχει τῆς ποιότητος ἐν τῷ ψύχειν. οὐ φϑορᾶς τῆς κατὰ φύξιν 
ἐστὶν αἴτιος Ῥίο]οια. ἐοίταθ. ὅδ: 15. 210 26. ΟὟ οὐΐδιη Τὰ]! ατα 
Τιδοά. ἴῃ οαὖδ!. οοαά. δδίτο!. 1 184, ὅ [ τὰ 585. τοῦ 260 ταύ- 
τὴν, οοστ. Η ᾿ 



602 ΠΡΟΚΛΟΥ 

παρέχει τοῖς φυσικοῖς, καὶ διὰ τὴν ἑτερότητα τὴν διακριτι- 
πὴν πάντων, ἣν ἢ τῆς ϑερμότητος ἐνεικονίξεται διάκρισις" 
τὴν δὲ ἐαρινὴν Δον ὡς γεννητικὴν καὶ ἐπφαντικὴν τῶν 
κεκρυμμένων λόγων, ὃ καὶ ὁ Ζεὺς εἰς τὸν πατέρα δρᾷ τὰ 
γεννήματα αὐτοῦ τὰ κεκρυμμένα αὐτὸς εἰς τὸ ἐμφανὲς : 
προάγων" τὴν δὲ μετοπωρινὴν ᾿Αφροδίτης᾽" ἐν ταύτῃ γὰρ ἡ 
καταβολὴ γίνεται τῶν σπερμάτων εἰς γῆν, τοῦτο δὲ ᾿φρο- 
δίτης ἔργον τὰ γόνιμα μιγνύναι καὶ εἰς κοινωνίαν ἄγειν 

τὴν τῆς γενέσεως αἰτίαν (καὶ διὰ ταῦτα ἄρα καὶ ὁ μῦϑος 
τὴν Κόρην ἁρπασϑῆναί φησιν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ. τῆς τὸ 
ἕῳογονίας τῶν μερικῶν πάντων προϊσταμένην, προσϑεὶς ὅτι 
καὶ ἐν τῇ ἱστοποιίᾳ τὸν σκορπίον ὑφαίνουσα, τὸν τὰ μέσα 
τῆς ὥρας εἰληχότα ταύτης. ὑπομείνειεν τὴν ἁρπαγήν" καὶ 
γὰρ διὰ τὴν μεσότητα καὶ διὰ τὸ γόνιμον οἰκείως ἔχει πρὸς 
τὴν ἕφογονίαν ὃ σκορπίος. καί τινες αὐτὸν καὶ ὡς τότξ 15 
τῶν σπερμάτων σκορπιξομένων ὀνομασϑῆναί φασιν). λοιπὸς 
δὲ ὁ Ἑρμῆς κοινὸς πασῶν ἐστε τῶν ὡρῶν, τὸν ἕνα λόγον 
ἐν πάσαις πρυτανεύων καὶ τὴν μίαν αὐτῶν κατὰ λόγον 
τάξιν. καὶ μὴν καὶ τῶν | ἀνέμων οὗ μέν εἰσιν γονιμω- 1.99ν. 
τέραν ἔχοντες δύναμιν, οἱ δὲ αὐχμεῖν ποιοῦσιν τὴν γένεσιν" 30. 
καὶ οὗ μὲν ἀρρένων εἰσὶ γόνιμοι πνέοντες ἐν τοῖς σπορίμοις 
καιροῖς, ὡς ὃ βορρᾶς. οἱ δὲ ϑήλεων, ὡς ὃ νότος (καὶ γὰρ 
ταῦτα τοῖς πρὸ ἡμῶν ἱστορημένα τυγχάνει). πρὸς οὃς δεῖ 
καὶ αὐτοὺς βλέπειν" ἐπεὶ καὶ τὰς δυσκρασίας (καὶ εὐπκρα- 

σίας) τῶν ἀέρων ἄγονα παρέχεσϑαι τὰ σπέρματα ἢ γόνιμα 535 
Ἃ πεπίστευται, καὶ τελειοῦσϑαι τὰ κυισκόμενα ἡ ἀμβλίσπεσϑαι, 

8 τῶν δὲ 8 {τὸν τὰ ὅ0. [10 οὗ ΟἸφΒ. ἔν. 211 {τὴνν 
τῆς ὅοι. 11 ξωγονίας [ προσϑεὶσ ἴῃ πθβοῖο αὐἱᾶα (πρόσϑες Ὁ) 
οοτ. ταῦ απ οἰϊθιη δὲ 855. (ἀπᾶθ διότι {Π5.) 18 ὑπέμεινεν τοῦ 
ἔογύ. τθοὺθ 14 γόνιμον μὲν | οἴκεῖοσ (ο ΘΧ ΟἹ ἔκεῖ, οοΥτ. ὅ0Β, 

10 ὡς τότε ἵἱπ ὡς ἐν τούτῳ ΟΟΥΥ. γΟ] 1886 νἱᾶ, τοῦ (ἔθου 

ὡξ᾽ τόϊξε) ἧἠ6 λοιπὸν ταῦ 19 οὗ Βΐθββ δρ. Ῥϑυγ- Ίββονα 
1 42, 1. 24 δα. 08. 
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καὶ ξωὰς φρονιμωτέρας ἢ ἀφρονεστέρας ὑποδέχεσθαι" διότι 
τι καὶ αἱ κράσεις συντελοῦσιν εἰς τὴν τοιάνδε ξωήν, οὐ 
τῶν ψυχῶν εἰς τὰ τοιάδε σώματα εἰσδυομένων, ἀλλὰ κατὰ 

Ἁ 3 [4 9... ἢ ’ Α 2, -Ὁ Α ᾽) 

τὴν οἰκείαν ἀξίαν περιβαλλομένων τὰ ὀχήματα τῶν μὲν εἰς 

5 ἀρετῆς κτῆσιν ἐμποδίζοντα, τῶν δὲ ἀνεμπόδιστον τὴν ἕαυ- 

τῶν κρᾶσιν παρεχόμενα πρὸς τὴν ἐκείνης ἐπιτήδευσιν. --- 
Ἁ Α Ἁ Ἁ 2 Ἁ 98, - ’ ε [4 τὴν δὲ δὴ μερικὴν εἰς τὰς ἰδίας τῶν συξευγνυμένων ἡλικίας 

ὁρῶντες καὶ τὰς κράσεις ϑερμοτέρας ἢ ψυχροτέρας οὔσας καὶ 
. ᾿ ς , ἋΑ;͵. Ὁ ; . 2 . 2 7 

τὰς ξωὰς ὁομητιπκώτερας ἢ ἡσυχαστικωτερας᾽ οὐ γὰρ ἐϑελη- 

10 σουσιν ἐκ τῶν μονοειδῶν ποιεῖσϑαι τὴν σύνερξιν, οἷον ἐκ 

τῶν δύο ϑερμοτέρων ἢ ἰτητικωτέρων ἢ ἀμφοτέρων ψυχρο- 
μ μὴ: ἐν “ 9 2.»ϑᾷᾳῳἕὴῷϑ2 ’ ὔ 3 τέρων ἢ ἡσυχαστικωτέρων, ἀλλ᾽ ἐναρμονίως συξευγνύναι τὰ 

τὴν μεσότητα παρέξοντα καὶ ἐν ταῖς σωματικαῖς εὐκρασίαις 

καὶ ἐν ταῖς ψυχικαῖς ξωαῖς. πανταχοῦ γὰρ ἀσφαλέστερον 
τι τὸ μέτριον πρὸ τοῦ ἀμέτρου φασίν᾽ ἐπεὶ καὶ τῶν οὐρανίων 

τοὺς τῆς εὐκρασίας καὶ μετριότητος αἰτίους ἀγαϑουργοὺς 
εἰώϑασι καλεῖν ὡς μάλιστα τῆς εὐγονίας αἰτίους. τοὺς δὲ 

Ε τοῦτ. τὰ ἕτερα τῶν ἐναντίων κραϊτύνοντας ἀσυμμέτρους εἶναι 
λ Ὰ ’ Φ 2 ’ Α », δ ’ὔ 

πρὸς τὴν γένεσιν. Οὕτως εἰς πάντα τὸν ποῦμον Οὐ φύλακες 
9 «- 6 4 Ἁ “- ᾽ὔ 9 ’ ι 40 ἀποσκοποῦντες εὑρήσουσι τὴν τῶν γάμων εὐκαιρίαν, καν 
μετὰ τούτων ϑυσίας τε προσάγοντες τοῖς ϑεοῖς καὶ προ- 
καλούμενοι τὴν Πρόνοιαν τοῖς ἱεροῖς ἔργοις τὴν ἀπὸ τῶν 
εἷμαρμένων κινήσεων ποίησιν γνωριοῦσιν ἐπὶ πλέον καὶ 
δραστικωτέραν ἀποφανοῦσιν τῇ τῆς Προνοίας ἐπιστασίᾳ, καὶ 

95 οὕτω δὴ τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον ἐνεργὸν ἀποδείξουσιν, οὐκ ἐν 

λόγοις ψιλοῖς, ἀλλ᾽ ἐν ἔργοις αὐτὸν ἔχοντες ὄντα δραστή- 

οίον. τοὺς τῆς ἀμείνονος ἁρμονίας ἐπιτηροῦντες ἀριϑμοὺς 

τῶν τοῦ κόσμου κινήσεων πρὸ τῶν τῆς χείρονος. ὧν περι- 
ἐχει μὲν ἡ εἴμαρμένη τὰς ὅλας αἰτίας, ἄλλων δὲ κατ᾽ ἄλλας 

80 περιόδους ἐκφαίνει τὰς δυνάμεις διὰ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς κινου- 

11 ἠτητικωτέρων, ΟΟΥΥ. τη 14 οὗ ῬΙ]. Ἰορ. ΠΙ 6909 
18 τῶν ἐναντίων ΘΌΘΒΒΘ Τα] τὴ 21 προσκαλούμενοι Ἡ 
7 ἐπιτηροῦντασ, οοτΥ. ΒΟὮ. 
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μένων ἀπλανῶν) καὶ πλανωμένων, ὡρῶν τὲ καὶ στοιχείων" 
ὧν ὃ ϑεωρὸς ὥσπερ ἐν γράμμασι γραφομένοις ὁρᾷ τὰς τῶν 
᾿ἀριϑμῶν δυνάμεις, καὶ ὧν εἶσιν οἰστικαὶ διὰ τῆς πρὸς τὸ 
πᾶν αὐτῶν συμφωνίας. 

ΔΗ. Τὸν περὶ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου λόγον ἀπόρ- 
ρητον, ὃν Νεστόριος ὃ ϑεῖος ὄντως, πάππος ὧν Πλου- 

τάρχου τοῦ καϑηγεμόνος ἡμῶν. τε καὶ τῶν ἡμετέρων δι- 

'δασκάλων, εἰς φῶς ἐξήγαγεν παρ᾽ αὐτῶν διδαχϑεὶς τῶν 

κρειττόνων. ἐκϑήσομαι δεικνύντα ϑείων καὶ μυστικῶν ὀνο-. 
μάτων δυνάμεις" οἷς δεῖ χρῆσϑαι κατὰ πᾶσαν μὲν ἐνιαυ- 
σιαίαν περίοδον, διαφερόντως δὲ κατὰ τὰς τῶν κυήσεων 
περιφορὰς εἶτε ἑπταμήνους εἴτε ἐννεαμήνους κατὰ τὴν σπορί- 
μην ὥραν ληφϑείσας ἕως ἀποκπυήσεως, ἐπικαλούμενον δι᾽ 
αὐτῶν τοὺς τῶν γονίμων ἀγαϑῶν αἰτίους. χρὴ τοίνυν ξ τοῦν. 
ἐντείναντα τοῦτο τὸ τρίγωνον, ὡς εἴρηται. τῆς ὀρϑῆς γω- 
νίας κατὰ τῆς ὡροσκοπούσης μοίρας ἐγκεντρισϑείσης, καὶ 
τῆς μὲν ὑπτίας ἐν τοῖς ἑἕπὸμένοις οὔσης, τῆς δὲ ὀρϑῆς ἐν 
τοῖς ἡγουμένοις, τῆς δὲ ὑποτεινούσης μέσης ἀμφοῖν, ὁρᾶν 
«τίνα τὰ τοῖς τε ὑποτεινομένοις ξῳδίοις ὑπὸ τῆς ὑπτίας 

καὶ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀρϑὴν ἀποδεδομένα στοιχεῖα καὶ 

τοῖς ὑπὸ τὴν ὀρϑὴν καὶ τὴν ὑπτίαν, καὶ ποιεῖν ἔν τε ἐκεί- 
νῶν τῶν κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν καὶ τὴν ὑπτίαν ἐπὶ τῶν 
2 ’ὔ ; ; » - 9 Α ἐννεαμήνων σεσημειωμένων γενέσεων καὶ καταληφϑεισῶν ἀπὸ 
τῆς σπορίμης ὥρας καὶ ἐκ τῶν ἑτέρων τῶν» κατὰ τὴν ὀρ- 
ϑὴν καὶ τὴν ὑπτίαν ἐπὶ τῶν ἕπταμήνων ὀνόματα τοῦ τε 
πυριξεύοντος τῆς τῶν ἐννεαμήνων σπορᾶς καὶ τοῦ κυριεύ- 

οντος τῆς τῶν ἑπταμήνων. λαμβάνοντα «τὰ» στοιχεῖα τῶν 

2 γραφομένας 80}. 8 διὰ 508. καὶ 14 οἵ, 60, 16 
17 80. ΒΙρῃ8 αὐϑθ ΒοσΟΒΟΟΡΌτΩ Ῥυϑθοθαπηῦ αὖ βθασθηθα; οὗ 
δὅ, 26 19 δά. ὕπ. ὑποταττομένους Ηυ! θοῦ [ ὑπὸ τὴν ὑπτίαν 
καὶ τὴν ὑποτείνουσαν 46]. ν. τὴν ὀρϑὴν 08. (αὐ οὗ, 66, 28) 
20 ἀδεδομένα, ΘΟΥΥ. τηῦ 424 ἐκ τῶν ἑτέρων τῶν 80}.] ἐπὶ τῶν 
στερεῶν ᾿ 21 τὰ 6. ὕϑ. [οὗ οοᾶ. Μᾶτο. 884 ἢ 995 περὶ τῶν 
στοιχείων τῶν ξωδίων καὶ τῶν πλανητῶν 

1ὅ 
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ξῳδίων ὅπου μὲν τῶν κατὰ τὴν ὑποτείνουσαν “αὶ τὴν ὑπτίαν. 
ὅπου δὲ τῶν κατὰ τὴν ὀρϑὴν καὶ τὴν ὑπτίαν, ὡς διανε- 
νέμηται ἐν τῇ ἱερατικῇ τέχνῃ. ἔσται γὰρ τὸ γιγνόμενον ἐκ 
τούτων καὶ τῶν οἰκείων τοῖς πλάνησιν; ὡς εἴρηται; «τὸν τοῦ 

5 κυρίου τῶν γενέσεων τῶν ἐννεαμήνων καὶ ἑπταμήνων᾽ δεῖν γὰρ 
ϑεωρεῖν καὶ τῶν ἀστέρων τῶν τῇ ὥρᾳ τῇ σπορίμῃ συσχη- 
ματιζομένων ὁπωσοῦν (ἄμεινον δὲ τῶν κατὰ τρίγωνον) καὶ 
μάλιστοι τῶν ἀγαϑοποιῶν τὰς ἐποχὰς καὶ συμπαραλαμβάνειν 
καὶ τὰ ἐκείνων στοιχεῖα καὶ δυμπλέκειν ἑναρμονίως τοῖς 

τὸ τῶν ζῳδίων, τὰ τῶν ἀγαϑοποιῶν συνείροντα καὶ πλείω 
δ 101τ, ταῦτα παραλαμβάνοντα, σπανίως δὲ τὰ | τῶν ἐναντίων. 

1ὅ 

ἀναλογήσει. γὰρ σώμασι, μὲν τὰ τῶν ξῳδίων, ψυχαῖς δὲ τὰ 
τῶν ἀστέρων᾽ ταῦτα μὲν γάρ ἐστι φωνήεντα, σύμφωνα δὲ 
τὰ τῶν ξῳδίων᾽ σῶμα δὲ ἄνευ ψυχῆς ἀδύνατον ζῆν, ψυχὴν 
δὲ ἄνευ σώματος" ὥσπερ καὶ τὰ μὲν σύμφωνα ἐκφωνεῖσθαι 
χωρὶς τῶν φωνηέντων οὐ πέφυκεν, τὰ δὲ φωνήεντα τῶν 
συμφώνων χωρίς. ποῖα δὲ τίσιν οἰκεῖα ἢ τῶν ἕξῳδίων ἢ 
τῶν πλανήτων, ἐν ἄλλοις εἴπομεν, καὶ ὅπως συνδιήφηται 
τὰ μὲν ἑπτὰ φωνήεντα τοῖς ἑπτὰ πλάνησιν, τὰ δὲ ἕπτακαί- 

90 'δεκὰ σύμφωνα τοῖς δώδεκα ξφῳδίοις. ἐν δ᾽ οὖν ταῖς συμπλο- 

Ὁ 

καῖς ἀρμτέον τε ἀπὸ τῶν φωνηέντων καὶ ἐν μέσοις αὐτὰ 
τοῖς συμφώνοις ϑετέον καὶ εἰς αὐτὰ παταληκτέον᾽ τῶν δὲ 
συμφώνων ὕπου μέν, ὡς ἐπὶ τῶν ἐννεαμήνων., σρῶτα ϑε- 
τέον τὰ τῆς ὑπτίας, εἶτα τὰ τῆς ὑποτεινούσης" ὕπου δέ, ὡς 
ἐπὶ τῶν ἑπταμήνων, πρῶτα τὰ τῆς ὀρϑῆς, εἶτα τὰ τῆς 
ὑπτίας (ἡγεῖται γὰρ ἐν τῇ περιφορᾷ τῆς μὲν ὑποτεινούσης 
ἣ ὑπτία, τῆς δὲ ὑπτίας ἡ ὀρϑή" αὕτη γὰρ ὑπὲρ γῆν καὶ 
μετ΄ αὐτὴν ἀναφέρεται ὴ ὑπτία καὶ μετὰ ταύτην ἢ ὑπο- 
τείνουσα ἀμφοτέρας)" καὶ τὰ μὲν τῶν ἀγαϑοποιῶν δὰσυν- 

ὅ δεῖ 568. 9 ἐναρμονίωσ τοῖσ τα] ἐναρμονίοισ ταΐ 
“ 

16 φωνὰαέντων 17 ἢ ρυὰβ οχ ν | οἵ ῬΙιθύθυ ΑὈταχδβ 42 
νυ θΏΒοΙ βοίμίϑη. οι. 77 21 τὸ ΟΧ τὸ ταϑ 

ῬΒοσίυσβ, θᾶ. ΣΟΙ]. ΤΙ. ὄ 
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2 .- μ΄, 3 » Α Α -»-᾿ 9 ’ ἥ τὲον ἕν τῷ ἐκφωνεῖν, τὰ δὲ τῶν ἐναντίων ψιλωτέον. Τοι- 
- αὕτην ὃ ϑεῖος ἐκεῖνος ἀγωγὴν παραδέδωκεν ἐνιαυτοκράτορος 
λήψεως ὀνόματος" ἣν ἡμεῖς καὶ ἐπὶ τὰς σπορίμους ὥρας 
μετηγάγομεν ὡς χρήσιμον τοῖς γεννήσεως ἐπιμεληταῖς ἐσο- 
μένοις, ἵνα μὴ μόνον παρατηρῶσιν τὴν εὐκαιρίαν τοῦ παν- .ὅ 

τὸς κατὰ τὰς συνέρξεις καὶ οὕτως ἐνεργὸν ποιῶσι τὸν γεω- 
4 9 » 9 Ἁ » Α ῳ Α ᾽ μετριπκὸν ἀρυϑμόν, ἀλλὰ καὶ τὸν ἱερατικὸν τρόπον παρέχωσι 

"»" “«-. . 4] 3 ’ Α ᾽ ’ 

τοῖς πα ροίρ, οὺς ἑπλέγονται, τὸ δραϊστήριον. συμφῶνον 1.101ν. 

δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ὑπὸ Πλάτωνος διατεταγμένοις, εἰπόντος 
μετὰ ϑυσιῶν χρῆναι καὶ εὐχῶν ποιεῖσθαι τὰς συνέρξεις 10 

ΓΥ͂ 4δ99. 4615]. ἐὰν οὖν καὶ ταύτην μετ᾽ ἐκείνων παρα- 
7 «- 2 ᾽ Ἁ γή 2 “Ὁ 2 - λάβῃς τοῦ ὀνόματος τὴν εὕρεσιν, ἔσται σοι τῷ ὄντι τῶν 

ἣ ς κατὰ Πλάτωνα γάμων ηὗρημένος (ὃ) ἱερατικὸς τρόπος 
τῆς ἀγωγῆς, διὰ ϑυσιῶν, δι᾽ ὀνομάτων ϑείων. δι’ εὐχῶν 

; }} -“ ’ “4Λ 9 4 ἤ συμπεπληρωμένος (καὶ τοῦτο τέλος ἂν εἴη τὸ κυριώτατον 1 

τῆς τοῦδε τοῦ τριγώνου ϑεωρίας. μὴ μόνον αὐτὸ μαϑη- 
ματιιῶς ϑεωρῆσαι καὶ διαλεκτικῶς, ἀλλὰ καὶ ἱερατικῶς" 
ἐπειδὴ καὶ μάλιστα δεῖται τῆς τῶν ϑεῶν προνοίας ἡ κατ᾽ 

ς2 ν 2. . ν᾽. ὃν δΦ . 5...» ’ 2... αὐτὸ ἐνέργεια)" "αἱ ὁρᾷς ὅτι τὰ ὀνόματα περικοσμίων ἐστὶν 
δυνάμεων. ἀφ᾽ ὧν αἵ γενέσεις "ρατύνονται, τοῦ τε ξῳδια- 30 

κοῦ κύκλου καὶ τῶν δι᾿ αὐτοῦ κινουμένων. 

46. Τίς μὲν ἣ ϑεωρία τῶν ἀριϑμῶν τούτων ἡ εἰς 
τὴν ἀνθρωπείαν συντελοῦσα περίοδον, καὶ ὡς εἰκόνα φέρει 

τῶν διττῶν ζωῶν νοερωτέρων καὶ ἀλογωτέρων, ἀποκαταστα- 
τικῶν τε καὶ γενεσιουργῶν, εἴρηται πρότερον᾽ ὅτι δὲ καὶ 36 
τῶν δύο ἁρμονιῶν τὴν διανομὴν ὀρϑὴν πεποιήμεϑα, μά- 

μὺ 2 ᾽ Ω ι 3 ’ὔ 6 ϑοιμὲν ἂν ἐννοήσαντες, ὕπως καὶ ἐν Φαίδ ρῷ [»ρ. 2489] 
δ 9 - τὸν ἀποκαταστατικὸν ἀριϑμὸν ὃ Σωκράτης λέγων τοῦτον. 

εἶστεν εἶναι τὸν μύρια. δῆλον οὖν ὅτι διττῆς τῆς ἁρμονίας 
οὔσης καὶ τῆς ἀμείνονος σαφῶς εἰρημένης εἰς τὴν ἀπο- 80 

ἅ ἐσομένην Ὅϑ. τθοΐθ 8 δηΐθ τὸν καὶ 55. 5 18 ὃ 
8δαα. Ὅρ, 19 αὐτὸ ἴῃ αὐτὸν ΝΥ. ΟΟΙΥΥ. τη 24 ξωῶν] ξω- 
δίων 27 οἵ, δ2, 18 Ν 
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“κατάστασιν τείνειν τῆς ψυχῆς, ἡ λοιπὴ ἂν εἴη γενέσει φίλη. 
καὶ οὐκ ἄλλη τις ἢ αὕτη λέγοιτο ὄν, ἣν ὃ ξκατὸν ἀποτελεῖ 

Ἁ - ἥ  υ ’ὔ 9 - Ἃ 2 9 ’ μετὰ τοῦ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα ἀριϑμοῦ, τὴν ἐξ ἀνομοίων 
δ τθὲτ. συγκεκροτημένην ζωὴν ἱκανῶς δηλοῦσα. [ οὐδὲ γὰρ ἀλογου- 

δ μένην τὴν ξωὴν ἀποστῆναι λόγου καὶ αὐτοκινησίας δυνατόν, 
ἀλλὰ συμμιγὲς ἔχειν ἀνάγκη τῷ κρείττονι τὸ χεῖρον. “Ζεγέσϑω συμμιγὲς ἔχειν ἀνάγκη τῷ κρείττονι τὸ χεῖρον. «4: 

Ἁ κῳ δὴ οὖν πάλιν κατ᾽ ἄλλην ἔφοδον ἡ μὲν μονὰς ϑεοῖς προ- 
ς Ο 72 “ Α ὔ 2 ἢ δ Α σήκειν ὡς ἑνιαίως περιέχουσα τὰς πάντων αἰτίας, ἡ δὲ δε- 

᾿ 5 , ᾿ -» , ς ν κὰς οὖσα δευτερωδουμένη μονὰς τοῖς δαίμοσιν. ἡ δὲ ἕκα- 
10 τοντὰς οὖσα τριωδουμένα μονὰς ταῖς ἀνθρωπείαις ψυχαῖς" 

τετραγωνιζομένη γὰρ ἡ δεκὰς εἰς ξκατοντάδα πρόεισιν, κα- 
ϑάπερ δὴ καὶ τὸ δαιμόνιον γένος καὶ εἰς ξαυτὸ συνελισσό- 
μενον αὐτενεργήτως καὶ ἐν ἑαυτῷ μένον γεννᾷ τὰς ἀνϑρω- 
πίνας ψυχὰς μετὰ τῆς πάντων αἰτίας τῆς μοναδικῶς τὰ 

18 πάντα παραγούσης. τρίτην οὖν ἀπὸ ϑεῶν ἔχουσα πρόοδον 
ἡ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν τάξις καὶ πλῆϑος λόγων ἔχουσα 

’ Ω’ Ἁ 9 ἤ 4 δ 4 ΄“- -οΣ΄ ποικίλον, ὅταν μὲν ἐπιστρέφηται πρὸς ἕαυτήν, ξῇ νοερῶς, 
αὐτοκίνητος οὖσα λόγος, καὶ ὑφίστησι ξωὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ταυ- 
τότητι καὶ ὁμοιότητι χαίρουσαν, οἷον ἡ ἑἕκατοντὰς τὴν μυ- 

ΪᾺ ’ὔ Α »-»- 9 Α 2 δ “- - Ἁ - 
0 ριάδα, πάντα τὸν ϑεῖον ἀρυϑμὸν ἐν ἑαυτῇ γεννῶσα διὰ τῆς 

Α Ἁ ν᾽ ’ . [κὸ Α Ἁ - » 2 -- πρὸς ἑαυτὴν ἐνεργείας" ὅταν δὲ μετὰ τῆς χείρονος ἐνεργῇ 
ξωῆζς. γεννᾷ τὸν προμήκη καὶ γενεσιουργὸν ἀριϑμόν, εἶδος 
ξ - - Α δ “ , 2} ν 2 ’ ᾿ ὑφιστᾶσα ζωῆς λογικὸν ὁμοῦ καὶ ἄλογον, ὡς εἰς γένεσιν 

ῥέπον. καὶ γὰρ ὥσπερ ὁ ἑκατὸν εἰκών ἐστι τῆς λογικῆς 
ς - -- 2. κα 9 9 ἢ Δ , ς ; . ἡμῶν ψυχῆς δι΄ ἣν εἴπομεν αἰτίαν. οὕτω καὶ ὁ πέντε καὶ 
ἑβδομήκοντα τῆς ἀλόγου. καὶ σαφῶς ἐδήλωσεν τὴν εἰκόνα 

διελὼν αὐτὸν ὁ Πλάτων εἰς τὸν ἑπτὰ καὶ εἴχποσι καὶ τὸν 
Δ ᾿ ’ Α . δ ῇ 2 , 2 ,- ὀκτὼ καὶ τεσσαράκοντα, τὸν δὲ ἕκατὸν ἀδιαίρετον ἀφείς" ] 

ἔτοδν. ἐνδειμνύμενος,. ὡς ὃ μέν. ἐστιν πρὸς τοῦ ἕνὸς καὶ τῆ . αὶ : μξνος. ὡς 0 μὲν. ρος ς ης 

“80 νοερᾶς ταυτότητος. ὃ δὲ πρὸς τῆς δυάδος καὶ τῆς σωμα- 

2 οι 

2 αὐτὴ, οοτΥ. Ἠπ]ύβοῃ 4 δηλοῦσαν, οοτΥ. ἴ8. 12 καὶ 
δ] θγατη βυαϑρθούσχη 11 ἐπιστρέφηϊται 

ΒΓ 
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τικῆς διαιρέσεως. ἑκάτερος μὲν οὖν ἔστιν ἁρμονίας καὶ ὃ 

ἰσομήκης ξαυτῷ καὶ ὃ προμήκης, ἀλλ᾽ ἡ ἁρμονία νοείσϑω 
σρόπον ἕτερον ἐπ᾽ ἀμφοῖν᾽ ἣ μὲν γάρ ἐστιν ἁρμονία 'ϑεο- 

πρεττὴς καὶ τὰς ψυχὰς σώξουσα καὶ ἐνιδρύουσα τοῖς ϑεοῖς, 
ἢ δὲ γενεσιθουργὸς καὶ συνάπτουσα αὐτὰς τοῖς ἐνώλοις" καὶ 

μὲν ὄντως ἔργον τῶν Μουσῶν τῶν παιδευουσῶν τὰς νοε- 
φὰς ἡμῶν δυνάμεις καὶ τελειουσῶν καὶ πρὸς τὴν οὐρανίαν 
τάξιν ἀφομοιουσῶν, ἣ δὲ “Σειρήνων οὖσά τινῶν ταῖς τὴν 

γένεσιν αὐξούσαις ἁρμονίαις προσεοιπυῖα. ταύτης γοῦν προ- 

ἑστᾶσι καὶ αἵ «Σειρῆνες ἃς ὃ μὲν ἀναγόμενος καὶ σώξων 
ἑαυτὸν παφραπλεύσεται τὴν ἀμείνω διώκων ἁρμονίαν καὶ ὡς 
ὁληϑῶς μουσικήν, ὃ 'δὲ πολὼς ἀσπάσεται ὑπὸ τῶν «Σειρήνων 
δεσμευϑεὶς ἐγκαταμένειν τῇ φύσει καὶ ταῖς τῆς φύσεως 
γλυκυϑυμίαις, γοητευόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἔχεις οὖν “παἱ ὁποῖα 
τὰ εἴδη τῶν ἁρμονιῶν καὶ τίσιν ἀνεῖται γένεσιν ἐν τῷ παντί, 
τὸ μὲν Μούσαις. τὸ δὲ Σειρῆσιν. 

ἐ δὲ δεῖ “καὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὡς ἀριϑμῶν ϑεωρεῖν τὴν 

διόκηπας σκοπητέον ὅπως ὁ μὲν ξκατὸν ἐκ δυεῖν γέγονεν 

ὁμοιότητι “κεωρατημένων᾽ ὧν ὃ μὲν τέτταρα καὶ ἑξήκοντα 
{τε} γέγονεν ἐκ μὲν τετραγώνου κύβος τῆς τετράδος, ἐκ δὲ 
κύβου τετράγωνος τῆς ὀγδοάδος, ἵνα “παὐ προέλϑῃ δι᾿ ὁμοιό- 
τητος ἄχρι τοῦ βάϑους κἀκεῖθεν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐπιστρέψῃ 

τῆς προόδου. καὶ ἀπὸ τετραγώνου κύβος γενόμενος καἱ ἀπὸ 
φιύβου τευράγωνος" ὁ δὲ ἕξ καὶ τριάκοντα, "κἂν [ ἡ καὶ ξ. 1081. 
ἐξ ἀνομοίων τρὶς τρία γενόμενος τετράκις ὡς πρὸς τὴν γέ- 

νεσιν τῶν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμένος πλασϑέντων. ἀλλὰ 
ψέγονεν μὲν δι᾿ ἀνισότητος, ἔχει δὲ εἶδος ἵγενομένη τῇ 
ἰσότητε μεμορῳφωμένον ἀπὸ τῆς ψυχικῆς ἕξάδος κύνλον ψυχι- 
"κὸν ποιούσης. “μαἱ ἔοικεν ὃ μὲν τέτταρα καὶ ξξήκοντα "πτροελ- 
ϑὼν ἀπὸ τετράδος εἰς βάϑος καὶ λήξας εἰς ξαυτὸν ποιεῖν 

1 Ὡθηρ6 ἁρμονίας (κύριορν γ6] 5ἴτω. ὅ αὐτὰ, ὁοττγ. 508. 
Ὁ οἵ ἱπῦνὰ ἘΞ ΤΙ Βαα. 18 ἐγκαταμένει, ΟΣ. ὕ8. 

20 46]. 508. ΩΤ εἶδος μένον ἐν τῇ 50. Θρτθϑρίθ 

μ' ὅ 

20 

δῦ 

90 
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τὴν ψυχὴν τῆς κοσμικῆς σφαίρας παράδειγμα (τῇ τετράδι. 

μὲν ὡς ἀρχῇ χρωμένην, ἣν καὶ ὁ Πυϑαγόρφειος λόγος 
παγὰν ἀενάου φύδεως κέκληκεν᾽ τευράμις: δὲ τῇ τετράδι, 
διότι: τετραχῶς ἐστιν ἔν τῷ παντί, οὐρανίως αὐθερίως. ἀερίως 

5 χϑονίως. τὰ στοιχδῖα τοῦ κόσμου" βαϑύνασαν δὲ τὴν πρό-- 
οδον, ἐπειδὴ στερεοειδὲς ἔδει. συστῆναι τὸ πᾶν ἀλλ᾽ οὐκ. ἐπί- 
πεδον᾽ ἀναστρέψασαν δὲ εἰς ἑαυτήν, ἵνα: καὶ κύβος ἢ. καὶ 
σφαῖρα καὶ τῷ μὲν τὴν γῆν περιλάβῃ τῷ: δὲ τὸν οὐρανόν, 
τὰ ἄκρα τοῦ παντός)" ὁ δὲ ἕξ καὶ τριάκοντα τὴν ψυχὴν 

10 εἰκόνα τοῦ νοῦ ποιεῖν᾽ ὡς γὰρ ἐκεῖνος ἄρρην ὧν διὰ πεμ- 
πάδος κυκλίξει ἑαυτὸν. μένων προϊὼν ἐπιστρέφων καὶ οὐδα- 
μοῦ τῆς πεμπάδος ἐξιστάμενος. οὕτως ἢ. ψυχὴ κατὰ. τὴν 
ἑξάδα ϑῆλυς οὖσα μένει πρόεισιν ἐπιστρέφει, ἀφ᾽ ξαυτῆς: καὺ 
δι᾿ ἑαυτῆς καὶ εἰς ξαυτήν. ὃ δὲ αὖ πέντε καὶ ἑβδομήκοντα; 

15. διὰ μὲν τὸν ἀπὸ τριάδος κύβον οὐδ᾽ αὐτὸς πάντῃ τὸ ταὐ- 
τὸν. καὶ ὅμοιον ἀποδρᾶναι δεδύνηται (καὶ πῶς γὰρ. ἦν δυνα- 

τὸν τὴν ψυχὴν τελέως εἰς τὸν τῆς ἀνομοιότητος. πόντον: 

δ 1ρϑν. ἐκστεσεῖν. κατ᾽ οὐσίαν ἔχουσων τὸ. νοερόν:), νυκλιονῆς 1 δὲ 
ἰδιότητος οὐκ ἐνορωμένης τῷ ἀριϑμῷ τὸ ἀνεπίστροφον ἕἵκα- 

80 νῶς δηλοῦται τῆς ἐν τούτῳ προόδου" διὰ δὲ τὸν ἐκ τῶω: 
ἀνομοίων ἀριϑμὸν ἐκπεσόντα. καὶ τῆς δητῆς καὶ τῆς ἀρρή- 
του: πλευρᾶς τῆς διαμέτρου. τῆς πεμσιάδος νοῦ μὲν ἀπόπτω- 

συν. ἐμφαίνει καὶ τοῦ νοεροῦ πέρατος, ὕπερ ἧ. πεμπὰς οὖσα 
ῥητὴ πλευρὰ τοῦ ἀφ᾽ ξαυτῆς ἐνεικπονίζεταν (τὸ γὰρ, ῥητὸν, 

25 ἀριϑιμῷ τε κατέχεται καὶ φανόν ἐστι ταῖς νοεραῖς ἐπιβολαῖς). 
πρόοδον δὲ εἰς τὸ ἄλογον εἶδος τῆς ζωῆς βαϑυνομένην. 

ἀνεπιστρόφως καὶ ἐκτείνουσαν; ἑαυτήν. (ὡς δὲ συλλήβδην. 

2 πυϑαγόριοσ, ΟΟΥΥ, τη} 6. ἀΟΧΟΡΎ. 282 ὅ οἵ δὰ δ1, 26 
14 αὐτήν, ΟΟΥΥ. ΟΠ, 16. οϑ' ϑηΐτα Τὅ, τες 27 -Ἐ 48 

11 πόπτον: οἵ. ῬῚ. Χ 6119 ΡΥ. ᾿ς ΤΩΙ. ΒΒ. 221, 28 ἴῃ ΑἸο. 829, 
8ὅ Ῥδτηϑϑο, 18, ὅ ΒΚ. 19 τὸ Η] τὸν 20 προ ὄδου (ο ἔοτί. 55.) 

21 οϑὺ ϑηΐσα 48 πθαὰθ 50; (2. 25) πραὰθ 49 “5; οἔ Ἠυ δος 
ἃ. ΞϑοΒ 611 141 βαρτα 88, 9 
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εἰπεῖν, ἡ μὲν ξκατοντὰς αὐτῆς ἔστιν εἰκὼν τῆς τῶν ψυχῶν 
ξωῆς τῆς αὐτοκινήτου, προϊοῦσα μὲν ἀπὸ τῆς δεκάδος τε- 

τραγωνικῶς. παράγουσα δὲ ὡσαύτως τὴν μυριάδα, γεννῶσά 
τε δι᾽ ὁμοιότητος καὶ γεννωμένη, καὶ τὸν ὅρον φυλάττουσα 
τῆς οἰκείας αἰτίας ἐν ταῖς ἑαυτῆς προόδοις καὶ τετραγωνί- ὑ 

ἕουσα ἑαυτὴν οὖσαν ἐκείνης τετράγωνον" ἡ δὲ ἑβδομηκοντα- 
πεντὰς ἔστιν μὲν πρὸς τῆς ἀλόγου ξωῆς καὶ ἀνεπιστρόφου, 
κοινωνοῦσα δὲ πρὸς τὴν ἀμείνονα τὴν μὲν δι᾿ ὁμοιότητος 
πρόοδον ἐκφαίνει διὰ τοῦ κυβικοῦ τῶν ἀριϑμῶν, τὴν δὲ 
δι᾿ ἀνομοιότητος διὰ τοῦ λοιποῦ, καϑ' ἣν καὶ τὸ ἄλογον 10 
αὐτῆς μάλιστα δείκνυται καὶ ἄμοιρον νοερᾶς αὐτοκινησίας. 
διὸ καὶ τῶν ἁρμονιῶν ἣ μέν ἐστιν ψυχῆς εἰς ἑαυτὴν ἐπι- 
στρεψάσης καὶ ἐν ἑαυτῇ σταϑερῶς ἰδουϑείσης, ἣ δὲ μιξάσης 
τῇ κατὰ λόγον ὁμοιότητι τὴν κατὰ τὸ ἄλογον ἀνομοιότητα 
καὶ τῇ αὐτοκινησίᾳ τὴν εἰς τὸ ἑτεροκίνητον φοράν. λόγος 156. 
δὲ ὅμως ἐστὶ καὶ τούτων πρὸς ἄλληλα οἷος καὶ τοῦ 1. 104:. 
πυϑμένος ἐπίτριτος. δεῖ γὰρ τὸν ἐν ταῖς ζωαῖς λόγον καὶ. 
τοῖς βίοις ἀπὸ τοῦ ἐγκειμένου τῇ οὐσίᾳ τὴν πρόοδον ἔχειν" 
καὶ γὰρ αἵ ἐνέργειαι καὶ αἵ δυνάμεις ἔκγονοι τῶν οὐ- 
σιῶν εἶσιν. 20 

Μ. Ὃ μὲν ἀπὸ τοῦ ἐπιτρίτου πυϑμένος προελϑὼν 
ἀρυϑμὸς γεωμετριπὸς εἰς τὰς δύο ψυχικὰς ἁρμονίας κύριός 

ἐστιν, ὥς φησιν ὁ Σωκράτης, χειρόνων τοιούτου καὶ 

ἀμεινόνων γενέσξων᾽ λέγων τοιούτου τοῦ ἀνθρωπείου 
γενητοῦ, τὸ μονοειδὲς καὶ τέλειον τῆς τοῦ ϑείου γενητοῦ 56 
περιόδου μηκέτι φυλάττοντος. ταύτας δέ, φησίν, τὰς χείρους 
καὶ ἀμείνους γενέσεις τοῦ ἀνθρωπείου γενητοῦ παριδόντες 
οὗ φύλακες (παρόψονται δὲ χρώμενοι λογισμῷ μετ᾽ αἰσϑή- 

4 τὸν ὅρον ἴῃ ὑδσχύα, ἴτη. γρ. τὸ νοξρὸν θ6 ἑἕξανυτὴν 6Χ 
αὐτὴν ὧν. τοῦ 9. ἐμφαίνει ὍΒ. 11 ἐπιτρίτου (τοῦ 46]. 5. 

οὐ 
19 ἔκγονοι] ἕγγυδ ἴῃ ὑοχύα, τη. γρ. ἔκγονοι τὰ δαὖὺ τοῦ 

28 τοῦ ροϑὺ χειρόνων 88. τη 26 φυλάττων, ΟΟτΥ. [18 
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σεως. ἧς τὸ μὴ ἀκριβὲς μηδὲ ἀσφαλὲς μεταδώσει καὶ τῷ 
λογισμῷ τῶν παροραμάτων) γεννήσουσι παῖδας οὐκ εὐφυεῖς 
οὐδ᾽ εὐτυχεῖς. ἕξουσι γὰρ καὶ ἀπὸ τῆς ξαυτῶν ξωῆς τὸ 
χεῖρον (διὸ οὐκ εὐφυεῖς) καὶ ἀπὸ τῆς περιόδου τῆς κοσμι- 

δ πῆς" διὸ οὐκ εὐτυχεῖο᾽ συντάττεταν γὰρ τὸ προσῆκον τῇ 
φύσει γένος τῶν ψυχῶν εἰς τὴν προσήκουσαν τοῦ παντὸς 
τάξιν. ὥσπερ οὖν αἵ ϑεοειδεῖς ψυχαὶ κλῆρον λαγχάνουσιν 

ἀπὸ τῶν ὅλων τὸν συμπράττοντα πρὸς τὴν ϑείαν αὐταῖς 
ζωήν, οὕτως αἱ μὴ εὐφυεῖς οὐκ εὐτυχῆ τὴν ἐπικλωϑομένην 

10 ἔχουσιν περιφοράν, ἵνα τῶν ὅλων τοῖς μέρεσι συμπνεόντων 
ἣ μεταβολὴ γένηται τῆς ἀρίστης πολιτείας. ἀναγκαία μὲν 
οὖσα, δεομένη δὲ ἀμφοτέρων, καὶ τῶν μερῶν καὶ τῶν ὅλων. 
τὸ μὲν οὖν μὴ εὐφυὲς τῶν. ψυχῶν ἐπιδείκνυσιν ἡ περὶ τὴν 

ἔν 1ράν. παιδείαν ἀρρυϑμία" Ι φύσεως γὰρ ἐπιτηδειότης ἕκαστον 

16 κινεῖ πρὸς τὸ οἰκεῖον ἀγαϑόν" ὅταν οὖν τοῦ μὲν ἐφίηται 
τῶν τελειούντων, τοῦ δὲ ἀνορέκτως ἔχῃ, δῇλόν ἐστιν οὔτε 
εὐφυὲς ὃν τελέως οὔτ᾽ ἀφυές, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸς εἶπεν οὐκ 

εὐφυὲς διὰ τὴν πρὸς τὸ ὅλον ἀγαϑὸν τῆς ἐπιτηδειότητος 
ὕφεσιν. τὸ δὲ μὴ εὐτυχὲς τῆς ἀποκληρώσεως τῆς ἐκ τοῦ 

80 κόσμου παρίστησιν τὸ μηδὲ ἄλλους αὐτῶν ἀμείνους γενέσϑαι 
καὶ τελέως εἰς ἀρετὴν ἠγμένους, ἵν᾽ ἐκείνοις ὑποτεταγμένοι 
γίνωντα! καλλίους, ἀλλ᾽ εἰς ἀρχὰς αὐτοὺς οὕτως ἔχοντας 
καταστῆναι διὰ τὴν τῶν ἀμεινόνων ἀπορίαν καὶ καταστάν- 
τας λῦσαι τὴν παιδείαν. ἧς λυϑείσης ἡ συμφωνία λύεται, 

856 καὶ ταύτης λυϑείσης ἡ τῆς πολιτείας γίνεται λύσις. ἜΚ 

τούτων ἄρα δῆλον, ὅτι τοῖς οὐκ εὐφυέσιν ἄρχεσϑαι μᾶλλον 

ἢ ἄρχειν δὐτυχέστερον, ὅπως μὴ καὶ ἑαυτοῖς τοῦ μὴ ἐπι- 
δοῦναι καὶ ἄλλοις τοῦ "ακυνϑῆναι γένωνται πατέρες. καὶ 

δῆλον καὶ ἐκ τούτων, ὅτι τὸ μὲν εὐφυὲς τῶν ψυχῶν δηλοῖ 

80 τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν ψυχῶν. ἣν ἔχουσαι μόνην χωροῦσιν 
εἰς τὴν γένεσιν, τελειοῦσι δὲ αὐτὴν διὰ τοιᾶσδε μετὰ τὴν 

18 ψυχῶν τὰαῖ] εὐφυῶν τα 14 ἀρυϑμία 
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γένεσιν. ἀγωψῆς (διὸ καὶ ἐν Φαίδρῳ [ρ. 2484] ἔλεγεν τὴν 
νεοτελὴ ῳυχὴν εἰς γονὴν ἰέναι γενησομένου φιλοσόφου, 
τινὸς ἢ φιλοκάλου, καὶ βασιλικοῦ τινος καὶ πολεμικοῦ" τὸ γὰρ. 

᾽ 9 »-Ὁ Α 2 “4 2 ’ὔ Ἁ Α ’» γενησόμενον αὐτῷ τὸ ἐπιτήδειον ἐδήλου πρὸς τὸ γενέσϑαι 
-Ὁ ᾿ , τοιοῦτον. οἷόν ἐστιν ἐπειδὰν γένηται γεγονός" ἐπαγγέλλεται, 

» ς . γὰρ τὸ γενησόμενον τοῦτο, ὃ ἔχει τὸ γεγονός)" τὸ δὲ οὐκ. 
9 Ἁ 2 ΄-- ’, Ω “- 2 “- Α 6 - 

ευτνυχὲς ἐναργῶς παρίστησιν. τέ τῶν ἕξ τοῦ παντοο ἡμῖν 

ἀποκληρουμένων ἐπὶ ταῖς αἱρέσεσιν ἡ. τύχη προεστή]σατο ξ. τοῦτ. 
τὴν ἀποπλήρωσιν. διὸ καὶ ἀμείνοσι χρώμεϑα τοῖς ἀπὸ τῆς 
νύχης ποτὲ καὶ χείροσιν, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀποκληρουμένων. 
ἐστὶν τὰ μὲν ἀμείνω, τὰ δὲ χείρω παρὰ τῆς κοσμικῆς τάξεως" 
οὔσης γὰρ καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν μὲν τῆς αἱρέσεως ὁμολογίας τοῦ 
τοιωσὸδὺ βιώσεσθαι πρὸς τὸ, πᾶν, ἀπὸ δὲ τοῦ παντὸς ὃμο- 
λογίας πρὸς ἡμᾶς τῆς ἀποκληρώσεως τοῦ. τοιῶσδε ξῶσιν 
ταδὶ συμπεσεῖσϑαι, δύο κἀννταῦϑα γίνονται μεσότητες τῶν 

ὁμολογιῶν, ὃ μὲν δαίμων. τῆς ἡμῶν ὁμολογίας πρὸς τὸ πᾶν. 
ἀποπληρωτής., ἡ δὲ τύχη τῆς τοῦ. παντὸς πρὸς ἡμᾶς ὁμο- 
λογίας ἀποπληρωτική" καὶ τοῦτό ἐστιν ἐπί τινῶν τὸ οὐκ 
εὐτυχές, τὸ μὴ. εὔμοιρον, οὗ. ἀποπληρωτικὴ. τοιούτου ὄντος 

ἢ τύχη" καϑάπερ. τὸ οὐκ εὐφυὲς τὸ μὴ, ἐπιτήδειον πρὸς τὸ 
εὖ βιῶναι γεννηθέντας, οὗ ἀποπληρωτὴς ὃ δαίμων ἐστίν, 
τὴν ἐπιτηδειότητα ἡμῶν τὴν πρὸς τὸ τοιονδὶ τῆς. ζωῆς εἶδος 
2 ΕΣ 2.» » οἱ 9 Ἶ κχ μ᾿ ’ δ Ν 
ἀγὼν εἰς ἐνξεργείαν { ἀμείνονα οὐσαν Ή χξιρθθνας. ἢἾ γαρ. 

ἀμείνων εὐφυὴς ἡ πρὸς πᾶσαν πεφυκυῖα παιδείαν. ἡ δὲ 
πρὸς μέν. τινα ἐπιτηδεία πρὸς δέ τιμα οὐκ ἐπιτηδεία. οὐκ 

2 Ἁ Ἃ Ἁ - 2 ’ Δ ς Α δ 

εὐφυὴς διὰ τὴν τῆς ἐπιτηδειότητος ὕφεσιν, ἡ, δὲ πρὸς μη- 
δεμίαν ἀφυής. 

ΜῈΙΑ͂. Τί δήποτε, τοσαύτην ἐχούσης δύναμιν εἰς τὸ σώ- 
ἕειν ἢ μὴ, τὴν ἀρίστην πολιτείαν. τῆς τοῦ. καιροῦ κατανοή- 
σεῶς τῶν. ἱερῶν γά ἡδαμοῦ. προσέταξεν. ὥσπερ. μουσινὴν ς τῶν. ἱερῶν γάμων. οὐδαμοῦ. προσέταξεν. ὥσπερ. μουσιπὴν. 

1 τῶι Ῥοβὺ ἐν 855. χοῦ 2. νεοτελῇ τῶν φυχῶν ταῦ 14 τοι- 
ὡσδὶ ὅ50Β. 80 προέταξεν, ΟΟΥΤ. Β6Β. 

ὅ 

10 

15. 

20. 
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χρῆναι, παιδεύεσϑαι καὶ γυμναστικὴν τοὺς φύλακας. οὕτω 

καὶ τὴν ἐπιστήμην ἐκείνην, ἥτις αὐτοὺς ποιήσει τῆς τάξεως 

τῶν ὅλων καὶ τῆς εὐκαιρίας, ἣν αἵ τοῦ παντὸς περίοδοι. 
ξ ’ - δφ᾽»"ν , 2 ᾽ νὴ ᾽ὔ 

ΕἸθρόν. προτείνουσιν τοῖς ὁρᾶν δυναμένοις, | ἐπιγνώμονας: Οὐ γαρ. 

ὅ που ταύτης ἄμοιροι. παντελῶς ὄντες ἔσονται κριταὶ τῶν τῆς 
εὐγονίας καιρῶν καὶ δυσγονίας ἕκανοί, κἂν. ὦσι τὰ ἄλλα: 
πάντα σοφώτατοι. δεῖ γὰρ δήπου καὶ μεϑόδων οὐκ ὀλίγων. 

οὐδὲ εὐλήπτων καὶ. ὀργάνων νυκτερινῶν τε. καὶ ἡμερινῶν 
πρὸς τὴν ϑήραν αὐτῶν" ὧν ὁ ἄπειρος οὖ» ἂν γένοιτο περί 

10 τὲ ἐκλογὴν καὶ ἀπεκλογὴν τῶν τοιούτων ἄπταιστος.. μήποτε 
οὖν ῥητέον, ὅτι τὸ μὲν προκείμενον ἦν τῷ συνιστάντι τὴν 

ὅλην πολιτείαν τοὺς ἄρχοντας ἀποτελέσαν τὰ ἀρχιμὰ σοφοὺς 

καί, ὡς αὐτὸς εἶπεν. ὃ Σωκράτης [ΥἹ 5085], φιλοσόφους. 

καὶ ἀπετελέσθησάν γε τοιοῦτοι. διὰ πάσης ἀχϑέντες παιδείας 

τὸ καὶ δι᾿ αὐτῆς τῆς τῶν ϑείων ἐπιστήμης" τοιούτοις δὲ αὖ- 

τοῖς γενομένοις ἐπιτρέπει τὸ ἐλλεῖστον. ἐκπληροῦν καὶ παρα- 

λαμβάνειν ἐπιστήμας τὰς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτοῖς συντε- 

λούσας᾽" σοφοὶ γὰρ ἤδη γεγονότες γνώσονται, τίνων δέονται. 
ι 2 “ 7 57 -- 9 2 καὶ ἄλλων μερικωτέρων γνώσεων εἶτε τεχνυκῶν εἴτε ἕμσύειρι- 

40 κῶν εἰς τὴν πρόνοιαν τῆς πόλξδῳς. πάντως γὰρ ἱεροὺς γά- 

μους ἐπιτελοῦντες καὶ ϑυσιῶν. γε διὰ τούτους δεήσονται. 
ι δ ’ . 9 9 9 δ , ΟἿ ’ὔ 2 Α καὶ ἱερουργίας" ἀλλ΄ οὐκ εἴρηται καὶ τέ ταύτην αὕτους 

᾽ 9 - 4 9 ’ ψῳ Ἃ -ο ’ 

παιδευτέον. αὐτοῖς ταύτην ἄφεντος ὡς ἂν τοῦ νομοϑέτου 

προσπαραλαμβάνειν. τί δ᾽ οὐχὶ καὶ μαντιρῆς δεήσονται πρα- 

9ὅ γμάτων ἀνθρωπίνων ἀσταϑμήτων ποιούμενοι πρόνοιαν; ἀλλὰ 

καὶ ταύτης. αὐτοὶ ποιείσϑωσαν ξήτησιν. οὕτω τοίνυν καὶ 

τὴν τῶν καιρῶν ἐπιστήμην. εἰ μηδὲν ἄλλο κατηνάγκαξεν, 

ἀλλ᾽ οἵ παραπίπτουτες καιροὶ τῶν πράξεων καϑιστάνειν. 

ἔμελλον αὐτοὺς εἰς. τὴν. τῆς γνώσεως. αὐτῶν ὄρξξιν. ταῦτ᾽ 

21. γε] τὸ Ἡ 28 ὡς ἂμ Βυθρθοούμῃ ὡς ἀναγκαίαν Ὅπ. 
οὕ ποιουμένου, ΟΟΥΥ. ὅ6Η. 27 κατηναγκάξον ταΐ, 

οοττ. ταῦ 
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οὖν ] ὃ νομοϑέτης εἰδὼς ὡς μὲν ἀνθρώπους ἀποτετέλεκεν 1. 106:. 
σοφούς, τὴν δὲ τῶν πρὸς τὰ ἀνθρώπινα ἔργα συμβαλλο- 
μένων τεχνῶν ἢ ἐμπειριῶν ἐπιτήδευσιν αὐτοῖς ἀφῆκεν 
προσεννοῆσαι καὶ προσπεριβάλλεσϑαι. δεῖ γὰρ ὥσπερ τοὺς 
ϑεούς, οὕτω καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς ἀρίστης πόλεως τὰ μὲν 
ἔχειν παρὰ τοῦ πατρός, τὰ δὲ αὐτοὺς συνεισφέρειν ἑαυτοῖς" 

καὶ γὰρ οἵ ϑεοὶ τὰ μὲν ἄνωϑεν ἀπὸ τῶν αἰτίων πομίξονται; 
τὰ δὲ αὐτοὶ ταῖς ἑαυτῶν τάξεσιν συνυφιστᾶσιν, καὶ ἔχουσι 
τελειόνητα διττὴν ἀφ᾽ ξαυτῶν τε καὶ ἐκείνων. εἴτε οὖν. 
ἱεροσκοπίας εἶτε τῆς τοῦ παντὸς τάξεως κατανοήσεως δέ" 
οὐντοὸ πρὸς τὰς συνέρξεις εἶτε ἄλλης ἐπιτηδεύσεως πρὸς 
ἄλλην πολιτωνὴν ἐνέργειαν, αὐτοὶ καὶ ὄψονται καὶ ἐπιτη- 
δεύσουσιν, οὔτε δι᾿ ἄγνοιαν τῶν προσηκόντων μαϑημάτων 
μέλλοντες αὐτῶν ἀμελετήτως ἔχειν, ἄλλως τε καὶ τῶν χρειῶν 
αὐτοὺς [εἰς ἐπίστασιν ἀγουσῶν, τίνων δέονται μαϑημάτων᾽ 

οὔτε διὰ δαϑυμίαν, ὄντες σοφοὶ καὶ παιδευϑέντες πᾶσαν 
τὴν ἀνθρωπίνην παιδείαν, ὑφ᾽ ἧς εἰϑίσϑησαν μηδενὸς τῶν 
ἀρίστων ἐπιτηδευμάτων ὀλιγωρεῖν" οὔτε δι᾽ ἀδυναμίαν, τὰς 
φύσεις ἔχοντες ἀκροτάτας καὶ τοιαύτας, οἵας αὐτὸς εἶναι 

διώρισεν τῶν ἐσομένων φυλάκων τά τὲ ἄλλα καὶ πρὸς τὸ 
ὀξεῖς εἶναι καὶ μνήμονας ἀρίστων. ὥστε ἐξ ἁπάντων τού- 
τῶν ἀσφαλὲς ὑπέλαβεν ὃ νομοϑέτης, ἐνδειξάμενος μόνον ὅτι 
δέονται καὶ τῆς τῶν κοσμικῶν περιόδων ϑεωρίας, αὐτοῖς 
ἐπιτρέψαι τὴν τῆς ϑεωρίας ταύτης εὕρεσίν τε καὶ ἐπιτή- 
δευσιν. 

ΜΒ. ὋὉ μὲν ϑεολόγος Ὀρφεὺς τρία γένη παραδέ- 
δωκεν ἀνθρώπων" | πρώτιστον τὸ χρυσοῦν, ὅπερ ὑποστῆ- 1 1οθν. 
σαι τὸν Φάνητά φησιν᾽ δεύτερον τὸ ἀργυροῦν, οὗ φησιν 
ἄρξαι τὸν μέγιστον Κρόνον" τρίτον τὸ Τιτανικόν, ὅ φησιν ἐκ 
τῶν Τιτανικῶν μελῶν τὸν Δία συστήσασθαι" συννοήσας ὡς 

1--ὃ8ὃ ὁ »ο-᾿ οὐ τρώπους ἀποτε- οὖ τῶν πρὸς τὰ ἀνθρώ- οὐ ἐμπει- 
8018 1. Η. "- 16’ ῥαϑυμίαν 19 οὗ ΡΙ. ὙΙ δ089 26 ΟΥΡΆ. 
ἕν, 16. 244 οὐ δρ. ΟἸγιωρίοᾶ. ἴῃ Ῥμδθᾶ. 68 29 μίκρόνον 

10 

2ὅ 

90 
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ἐν τρισὶν ὅροις τούτοις πᾶν εἶδος περιέχεται τῆς ἀνϑρω- 
πίνης ξωῆς. ἢ γὰρ νοερόν ἐστιν καὶ ϑεῖον, αὐτοῖς τοῖς 
ἀκφοτάτοις τῶν ὄντων ἐνιδρυμένον; ἢ πρὸς ξαυτὸ ἐπέστραπται 
καὶ νοεῖ ξαυτὸ καὶ ἀγαπᾷ τὴν τοιαύτην ξωήν, ἢ πρὸς τὰ 

ὅ χείρονα βλέπει καὶ μετ᾽ ἐκείνων ἐθέλει ξῆν ἀλόγων ὄντων. 
τριττῆς οὖν οὔσης τῆς ἀνθρωπίνης ξωῆς τὸ μὲν πρώτιστον 
ἀπὸ τοῦ Φάνητός ἐστιν, ὃς πᾶν τὸ νοοῦν συνάπτει τοῖς νοη- 

τοῖς, τὸ δὲ δεύτερον ἀπὸ τοῦ Κρόνου τοῦ πρώτου. φησὶν 

ὁ μῦϑος. ἀγκυλομήτου καὶ πάντα πρὸς ἑαυτὰ ποιοῦντος 
ἐπιστρέφειν, τὸ δὲ τρίτον ἀπὸ Διὸς τοῦ τῶν δευτέρων προ- 
νοεῖν καὶ διακοσμεῖν τὰ χείρονα διδάσκοντος᾽ τοῦτο γὰρ 

ἴδιον δημιουργίας. Ὁ δέ γε Ἡσίοδος ἴορ. 109 5αᾳ.] οὐχὶ 

τρία τὰ γένη ποιεῖ μόνον: ἀλλὰ πρῶτον τὸ χρυσοῦν, εἶτα 
ἀργυροῦν, εἶτα χαλκοῦν, εἶτα ἡρωϊκόν τι γένος. εἶτα σιδη- 

18 ροῦν, εἰς πολυειδεστέρας ξζωὰς τὴν τομὴν προάγων. τὸ μὲν 
οὖν χρυσοῦν καὶ τούτῳ δηλοῖ νοεράν τινα ζωὴν ἄυλον καὶ 
ἄχραντον, ἧς σύμβολον ὃ χουσὸς ἄδεκτος ὦν, φασίν. ἰοῦ 
καὶ σήψεως" διὸ καὶ μεϑίστησιν. τὸ τοιοῦτον γένος εἰς δαι- 
μονίαν τάξιν μετὰ τὴν τῆς γενέσεως περίοδον προνοητιπὴν 

40 καὶ φρουρητικὴν καὶ ἀλεξίκακον τοῦ ἀνθρώπων γένους, καὶ 
ἔν τῇ γενέσει ὃν τρέφεσϑαί φησιν ἑκατὸν ἔτη καὶ ὑπὸ τῶν 
πατέρων τελειοῦσϑαι᾽ μῦϑον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, μουσικὸν γρά- 

ἐτοτε. φῶν καὶ ἐνδεικνύμενος, ὅτι κατὰ νοῦν .156. πατέρων καὶ 
τῶν ἀνθρωπίνων ἐξήρηται πολυπραγμοσυνῶν ἀποκαταστα- 

ο5 τικῶς διαζῶν᾽ καὶ ἡ ξκατοντάς,. ὥσπερ καὶ Πλάτωνί που 
(ταϑάπερ εἴρηται καὶ ἐν τῳδὶ τῷ λόγῳ τῶν Μουσῶν), καὶ 
τούτῳ δηλοῖ τὴν ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου καὶ νοεροῦ τῆς ξωῆς εἴδους 

περίοδον. τὸ δὲ ἀργυροῦν μετὰ τοῦτο γένος ἀπὸ τῆς κατὰ 
νοῦν ἐνεργείας πρόεισιν εἰς τὴν σύμμικτον κατά τε νοῦν 

80 καὶ λόγον ἐνέργειαν᾽ σύνϑημα δὲ ταύτης ὃ ἄργυρος, τὸ μὲν 

1 φ 

8 οὗ ΟΥτρᾷ. ἔν. 98 21 οθηθαϊη. ΠΟ ΠῸΠ ϑῦγθοο 566 81- 
σθηΐθο οΘΏΘΥ ααὖὺ Ἠροβιοα, 180 28 Ῥοβϑὶβ [ἐνεργοῦν ἐξῆπται 
τῶν] 2 πλάτων, οοττ. ὅδ}. ᾿ 
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λαμσυρὸν ἔχων τῆς κατὰ λόγον ἕξωῆς καὶ φανὸν ἴδιον καὶ 
τὸ ἔστιν ὅτε τοῦ ὑλικοῦ μετίσχειν. ἰοῦ καὶ σηπεδόνος. προ- 
σειληφὼς δὲ ἄλλο τι πρὸς τούτοις, τὸ καὶ ἔν τῇ παρωϑέσει. 
περιλάμπεσϑαι ὑπὸ τοῦ χρυσοῦ καὶ μὴ τοὐναντίον. δρᾶν εἰς 
τὸν χρυσόν" οὕτω. γὰρ. δὴ καὶ ὁ ψυχιιὸς λόγος, εἰ καὶ ὕλης 
ποτὲ καὶ. ὑλωνῆς ἀκαϑαρσίας ἀναπέμσλαται. ἀλλὰ καὶ ὑπὸ. 
νοῦ καταλάμπεται καὶ καταλαμφϑεὶς μίαν καὶ κοινὴν ποιεῖ- 
ταῦ πρὸς αὐτὸν ἐνέργειαν. νοήδει μετὰ λόγου. φησὶ Πλά- 
τῶν [ΤΊχη. 285], τὰ ὄντα ϑεώμενος [Ρμδεᾶν, 2479]. τὸ 
δὲ αὖ χαλκοῦν γένος τρίτον ἔν αὐτῇ μόνῃ τῇ κατὰ λόγον 1 
ἐνδργδίῳ τὴν οἰκείαν ἔστησεν ξωήν., ἣν ὃ χαλκὸς δηλοῖ τῷ 

- ; -ω ᾿ Ἁ Ἁ Ἁ 2 ’ πονητῇ συμβολικῷς, πάσας. μὲν «τὰς τεχνιπἃς ἐνεργείας 
λέγοντι διὰ χαλκοῦ πονεῖσθαι, τοὺς ἐν τῷδε τῷ γένει τα- 
χϑέντας ὑπὸ τοῦ Ζιός, πάσας δὲ τὰς πολεμικάς (μέλας γάρ. 
φησιν οὐκ ἔσκε σίδηρος [ν. 1517)" λόγος οὖν ἄυλος καὶ 
παϑαρὸν φῶς ὑπάρχων καὶ τῆς σκοτώδους καϑαρεύων ὕλης. 
ἔχων δέ τινα καὶ καϑ' ξαυτὸν ἀπεικασίαν. πρὸς νοῦν διὰ 

Ἁ Α 6 Α 2 ’ ’ , ς 4 τὴν. πρὸς ξαυτὸν ἐπιστροφήν, ταϑάπερ καὶ ὃ γχαληὸς [ 
πρὸς τὸν χρυσόν, ἀφορίξει τὴν τούτων ζωήν. εἰ δὲ καὶ ὃ τοῖν. 
9 4 ς Α ι -Ἔ Α δ᾽, “νῷ, Α 4 ἠχητικώτατος ὃ χαληὸς καὶ μιμεῖταν τὸν δοῖζον τὸν ζωτικὸν 
“δι - ἢ Ἃ -Ὁ , - - 97 - Ἁ τῆς ψυχῆς. πρέποι. ἂν τῷ. μέσῳ. τῆς ξωῆς εἴδει τῷ κατὰ 
Ϊή 4 Α Ά »-»- ζ “ Ἃ ν, ’ Α 

λόγον. τὸ δὲ δὴ τῶν ἡμυϑέων σέταρτον. ὃν ἐπιστρέφει. τὸν 

λόγον: εἰς τὴν πρακτικὴν ὕλον ξωχὴν καί. τινα καὺ ἀπὸ. τοῦ 
πάϑους προσλαμβάνει. κίνησιν. τῶν ἀλόγων καὶ δρμὴν ἐν; 
ταῖς πράξεσιν, προϑυμότερον αὐτῶν. ἐφαπτόμενον" καὶ διὰ 
τοῦτο ἄρα καὶ οὐδὲ ὕλην ἀπένειμεν αὐτῷ τινα ἐξαίρετον ὃ, 
ποιητὴς ὡς. ἔχοντι, τὸ. μὲν ἐκ. τοῦ πρὸ αὐτοῦ γένους τὸ: δὲ 

2 κι 9 2.Ἃ ιν 2 ὖ ς ,» ’ - , (ἐκ. τοῦδ μετ᾽ αὐτὸ καὶ ὄντως ὄντι. ἡμνϑέων, διότι τῷ λόγῳ 
ϑείων εἰληχότε. οὐσίαν συνέμιξεν τὴν ϑνητοειδῆ τοῦ πάϑους 

10 τρίτην, ΟΟΥΥ. τὴ 59 12 δαα, 0}. 19 πρὸς τὸν χρυ- 
σόν οἷ. -οήν; οὐ δὲ καὶ ἠχητικώτατ- 5015 1. Η. [ ἀφορίξειν'. 
21 πρέπει. 24. δι κίνησιν ἄλογον") 28, δα, ὅ6Ά. } ἡμνϑέων} 
ν Εσχ ν γηῦδῦ, ἔογὺ. τοὺ 29 τὸ πάϑος [18.. τηϑ] πῇ {μετὰ τοῦ 

20: 

535. 
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ἕωήν. τὸ μὲν οὖν μεγαλουργὸν καὶ τὸ κατορϑωτικὸν ἐν 
“ι΄, ΜΜ , 9» ’ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , 

τοῖς ἔργοις λόγος αὐτῷ παρέχεται. τὸ δὲ μετὰ συμπαϑείας 

ἢ ἀντιπαϑείας δρᾶν ἢ πάσχειν προστίϑησιν αὐτῷ τὸ πάϑος 
-"- 7 ’ ᾿ Α Α , - ’ “ 

τῷ λόγῳ συμπλεκόμενον. τὸ δὲ σιδηροῦν γένος πέμπτον 
δ ᾽ὔ 2! 2 2 Α . ἃ 7 2 Α 2 “ 

ὅ ὑπάρχον ξόχατον Ὀντῶς ἔστι καὶ χϑόνιον. ἐμπαϑὲς ὃν, τῷ 

σιδήρῳ παραπλήσιον, ἀντίτυπον καὶ σκληρὸν καὶ γήινον, 
ἢ ᾿ ,΄, “ ᾿ .. ς - - 3 μέλαν τε καὶ σποτεινόν᾽ οἵα δὴ καὶ ἡ τῶν παϑῶν ἐστιν 

φύσις. δυσνουθέτητος οὖσα καὶ λόγῳ δύσκαμπτος καὶ 
ὀπισθοβαρὴς καὶ ἄμοιρος ὡς εἰπεῖν λόγου, φωτὸς ὄν- 

1ὸ τος᾽ τούτων γὰρ πάντων ἐστὶν ὁ σίδηρος εἰκών, ᾧ τὸ πέμπτον 
5, ν 7.“ ς2. 9 2 ΟΝ 2. ᾿ ᾿) “» εἴκασεν γένος ὃ ποιητής" εἰκότως ἄρα καὶ ἔσχατόν ἔστι τοῦτο 

ἵ 9 ᾽ὔ ἷν 2 ὔ Ο 7 , ““ς 2 καὶ ἁτιμότατον. ὡς ἐν πάϑεσιν εἱλούμενον, κινδυνεῦον ἐκ- 

πεσεῖν εἰς τὴν παντελῶς ϑηριώδη καὶ ἄλογον ξωήν., ἀμυ- 
Α Ξ » Α » ἝἜΨὌΕῸ ’ ΟὟ ᾿ »" 14 δρὸν ἐπαγόμενον τὸ τοῦ λόγου φέγγος, ὥσπερ καὶ σίδηρος 

᾿ 2 Α 42 Α Α 2 -“ 7 9 ’ 

δ 1ο8τ. ἀμυδρὰν ἔχει σσρὸς τὸν ἄργυρον τῆς γχρθὰς | ἀπεινασταν 
7 Ἃ Α “ " 2 

μέλας ὧν κατὰ τὸ πλεῖστον" καὶ γὰρ τὸ παϑητικὸν ἔχει φαν- 

τασίαν μιμεῖσϑαι νοῦν ἐθέλουσαν καὶ λόγον, ἀσϑενοῦσαν δὲ 
διὰ τὴν μετὰ τῆς ὕλης ἐνέργειαν. 

5 ς » - Ἴ Τὰ μὲν οὖν Ἡσιόδου γένη τοιαῦτα᾽' Πλάτων δὲ εἰς 

20 δύο διελὼν τὴν πόλιν τοῖς μὲν ἄνω τεταγμένοις ἀπονέμει 
τὸ χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν γένος. τοῖς δὲ κάτω τὸ χαλκοῦν 

᾿ “ “ΠΝ ᾿ “ ἣ Ὡλ  ς ς. 7 καὶ σιδηροῦν, τῷ μὲν φυλακικῷ τὸν χρυσὸν ὡς ἀκήρατον 
“Ὁ Α “-Ὸ ἀποδοὺς καὶ ἄυλον, τῷ δὲ ἐπικουρικῷ τὸν ἄργυρον ὡς 

- 2 ἐκείνῳ συγγενεῖ καὶ ἀπ΄ ἐκείνου λόγον προσλαβόντε καὶ 
. Π “- Ἁ - ὔ τ , - ἤ Α 85 παιδείαν, τῷ δὲ ϑητικῷ πάϑεσιν ὑλικοῖς χρωμένῳ τὸν χαλ- 

λ 

κὸν καὶ τὸν σίδηρον ἔστι γάρ τε καὶ ἔν τούτῳ πάντως 

ἄμεινον καὶ χεῖρον ἀνάλογον ἐκείνοις, καὶ ὃ μὲν χαλκὸς τὴν 
Α Α Α 3 Υ͂ - ὕὔ "δ . 2 

συρὸς τὸν χρυσὸν ἀναλογίαν διασώζει τοῦ κρείττονος ἐν αὖ- 
» ν δὲ ὔ ὃ Ἁ Α Α 2) Κι 5 λέ , τῷ, ὁ δὲ σίδηρος τὴν πρὸς τὸν ἄργυρον. ὅταν οὖν λέγωσιν 
Δ »“ ΟῚ Ἁ 5 ς , ᾿ 2 ς΄ -Ὁ Ν 

80 αἱ Μοῦσαι [ρ. ὅ4175] τὰ παρ᾽ Ἡσιόδῳ καὶ παρ᾽ αὐτῷ γένη 

2 ὃ διῃηῖΐθ λόγοσ 585. 8 ἅ8. δύσκαμποσ οἷ. ἀθ οὐ. ομδ]4. 60 
28 -ποδοὺσ οὗ ὧσ 5011851. ΗὩὀ [224 ἀπ᾽ ὕ5.] ὑπ᾽ 2 τὴν 

55. τη ϑ 



"ὃ ΠΡΟΚΛΟΥῪ 

μὴ χρῆναι συμμιγνύναι, φυλάττειν δὲ ἀλλήλων διωρισμένα, 
τὰ κρείττονα καὶ χείρονα εἴδη- τῆς ζωῆς ἀξιοῦσιν ἀσύγχυτα 
διαμένειν" παρ᾽ ἀμφοτέροις γὰρ διαφορότητες εἰδῶν ξωτικῶν 
σημαίνονται διὰ τῶν ὑλῶν τούτων, ὃς ἀκράτους διατηρη- 
τέον, εἶτε οὕτως αὐτὰς διαστήσαιτό τις ὡς ὃ Ἡσίοδος πεν- ὅ 
ταχῶς, εἶἴϑ᾽ οὕτως ὡς Πλάτων διχῇ διχῶς. τὴν γὰρ σύμ- 
μιξιν μήτε τὸν χρυσὸν ἀκήρατον ἔτι σώζειν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 
τῶν ἄλλων μίξεως ἰούμενον καὶ σήψεως ἀναπιμπλάμενον ἀπο- 
τελεῖν, μήτε τὸν σίδηρον ἔτε τὴν ἑαυτοῦ φυλάττοντα τάξιν, 
ἀλλὰ τὰ ἀργύρου πράττειν ἐϑέλοντα διὰ τὴν μῖξιν, καὶ ταῦτα 10 
χϑόνιον ἀλλ᾽ οὐ πύριον ὄντα, καὶ σκοτεινὸν ἀλλ᾽ οὐ φανόν. ] 

ΜΓ. Τὴν ἀνομοιότητα στάσεως αἰτίαν εἶναί φησιν τ τόδν. 
ὃ τῶν Μουσῶν ἱερὸς λόγος [». ὅ475] εἰκότως" εἰ γὰρ ἡ 
ὁμοιότης συναγωγός ἐστιν τῶν πολλῶν εἰς ἕν, καὶ ἡ πα- 
οοιμία τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ λέγουσα φίλον ἁληϑής. δῆλον 
δὴ ὅτι καὶ ἡ ἀνομοιότης αἰτία στάσεως καὶ ἔχϑρας. καὶ τὸ 
ἀνόμοιον ἀλλοτριοῦται παντὸς ᾧπέρ ἐστιν ἀνόμοιον. πῶς 

οὖν καὶ ἐν τούτοις ἡ ἀνομοιότης τίκτει τῶν ἀρχόντων τὴν 
στάσιν: πῶς δὲ ἄλλως ἢ τῶν ἀρχόντων οὐκέτι μόνως ὄν- 

τῶν ἀγαϑῶν οὐδὲ φύσεσιν ἀκηράτοις χρωμένων οὐδὲ καϑα- 20 
οευόντων τῆς τῶν πολλῶν ἔτι ζωῆς, ἀλλὰ πάϑεσιν συμμιγῶν 
ὄντων, ἡ πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν ἀνομοιότης ἐπιγίγνεται διὰ 
τὴν τῶν ἀνομοίων μῖξιν, λόγου καὶ ἀλογίας, παιδείας καὶ 
ἀπαιδευσίας, εὐφυΐας καὶ ἀφυΐας; ταύτης δ᾽ ἐπεισελϑούσης 

οὗ μὲν ἐπ᾽ ἄλλας οἱ δὲ ἐπ᾽ ἄλλας δρμὰς ἕλπονται καὶ ὀρέξεις" 2 

ἃς ἐθέλοντες ἐκπληροῦν στάσεις ἐγείρουσιν κατ᾽ ἀλλήλων, οὐκ- 

ἕτι διὰ τὴν ἀνομοιότητα τῶν ἠἡϑῶν κοινὰ πάντα νομίζοντες 
οὐδὲ τὸ ἐμὸν καὶ οὖκ ἐμὸν φεύγοντες οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 
ἡδόμενοι καὶ λυπούμενοι" διίστησι γὰρ αὐτοῖς τὰς ἡδονὰς καὶ 

με ὅ 

8 ἀπολεῖν ὕϑ. 6]. ΡῚ, 6098 11 ὄντα 55. τι 18 τίκτει 
50}.7... ητει 1. Ἡ. ... τει 1. ΘρῸ ὃὅ ἕλκονται ταῦ] ἔρχονται 
(ΕΞ ὁΧ ο, χ( τὴ) τὰ 26 ἃσ ἐ- ἵν. ταῦ] οὗ Ρ]. Ὑ 462} βαα. 
29 διίστη, ΘΟτΥ. ταϑ| αὐτοῖσ ταῦ (τ85. ἴῃ }] αὐτῶν ταῦ. 



8 

ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ το 

λύπας ἡ ἀνομοιότης τῶν ἠϑῶν, καὶ οἱ μὲν ἄλλοις οἱ δὲ ἄλ- 
λοις χαίροντες καὶ ἐπ᾽ ἄλλοις ἀχϑόμενοι καὶ ἄλλοις τὸ ἴδιον 
ἐπίπροσϑεν τίϑενται τοῦ κοινοῦ" διῃρημένων δὲ ἐν αὐτοῖς 

“ῳ ν “ω ““ ΄- τῶν ὀρέξεων ἐμπίπτει στάσις τῶν παϑῶν τῶν ἰδίως ἑκάστοις 
2 9 - ᾿ ἐμφωλευσάντων ἐπ᾽ ἄλλα ἄλλους ἕλκυσάντων. οὐκοῦν ἡ μὲν 
στάσις λύει τὴν πολιτείαν᾽ ταύτην δὲ ἡ ἀνομοιότης ἐποίησεν 

- 2 , Α 2 ͵ . ’ . δ - 2 τῶν ἀρχόντων πρὸς ἀλλήλους" ταύτην δὲ ἡ μῖξις τῶν ὃν 

ξτοϑτ, τῇ πόλει γεϊνῶν ἀρχικῶν καὶ μὴ ἀρχιπμῶν᾽ ταύτην δὲ ἡ 

1 Φ 

οι 1 

20 

96 

3 ’ »-»ἢ-7 Ἁ ’ Α Δ, ; «- 2 ᾽ ἁμουσία τῶν τοὺς γάμους καὶ τὰς συνέρξεις ἐπιτελούντων, 
οὐ δυνηϑέντων κρῖναι τὰς ὁμοίας φύσεις καὶ συντάξαι πρὸς 

ἀλλήλας" ταύτην δὲ ἡ ῥαϑυμία τῶν παιδευσάντων αὐτοὺς 
Α 2 αν Ἁ ΄ ’ - Ν 9 ᾽ὔ καὶ ἐν γυμναστικῇ μὲν ϑρεψάντων, μουσικῆς δὲ ἀμελησάν- 

των᾽ ταύτην δὲ ἡ τῶν σοφῶν ἀρχόντων τοῦ καιροῦ τοῦ 

δέοντος εἰς τοὺς γάμους παρόρασις, οὐ πάνυ γεννήσασα 

φυλακικοὺς ἄνδρας, λογισμῷ μὲν χρωμένων ἐκείνων μετ᾽ 

αἰσϑήσεως., τῆς δὲ αἰσϑήσεως ἐν τῇ ϑεωρίᾳ τοῦ καιροῦ τὸ 
2 » Α 2 , 2τπ|ι , ’ , ’ 
ἀπαραλόγιστον μὴ ἐχούσης. Ἐκ δὴ τούτων φανερὸν. τι 

Α ’ 2 ᾽ ς 4 2 Α [Ὰ Ἁ τὴν μεγίστην ἔχει δύναμιν ὃ καιρὸς εἰς τὸ λύεσϑαι τὴν 
ἀρίστην πολιτείαν" ἔστι δὲ οὗτος ὃν ἀφορίζει τοῦ κόσμου 
παντὸς ἡ περίοδος εἰς τὴν κατωρϑωμένην τῶν πραγμάτων 

γένεσιν ἐπεὶ πᾶν μὲν τὸ γιγνόμενον ἐν χρόνῳ γίνεται. κατὰ 
Α Ἁ 9 - 2 23.ϑᾷὦὦ Ἃ ’ -“ 2 αν ’ 

καιρὸν δὲ οὐ πᾶν, ἀλλ΄ ὕπερ ἂν μέλλῃ τοῦ ἀγαϑοῦ τυγχά- 

νειν καὶ τῆς οἰκείας τελειότητος, καὶ ταύτῃ διαφέρει τοῦ 

ἄλλου χρόνου παντὸς ὃ καιρός. 
Μ4. Τὴν πρὸς τὰς ἹΜούσας τοῦ ποιητικοῦ γένους οἰκειό- 

νι ,κ ς η72 2.4.2 2 ,ὔ ᾿ 2 -- Ὁ τητα καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐδήλωσεν ἀρξάμενός τε ἔκ τῆς Ομηρι- 
κῆς ἐπικλήσεως ὅπως δὴ πρῶτον στάσις ἔμπεσεν᾽ 
[ρ. ὅ461. καὶ τελευτήσας εἰς τὴν Ὁμηριπκὴν ἐπίρρησιν ἱταύ- 
της τοι γενεῆς χρὴ φάναι εἶναι στάσιν, ὕπου ἂν 

4 ἐμπίπτει ταὶ (πί 88.. πτϑξι, 6Χ )}] γρ. ἐμφύεται ἴχα. ταῦ οὗ, Ρ], 
ὙΊΙΠ δ4δ4 | ἰδίων 8. δυΐο ταύτην καὶ 88. ταῦ 11 ῥαϑυμία 
19 καὶ 55.718 ἔ[ζ[ {ῆῚ κατορϑωμένην 21 ὕπωσ] αἸΐθγυτη σὶ 88. ταῦ | 
ἐνέπεσεν (ν Ῥτῖτ8 6Χ μὴ ταἷ, οοΥΥ. ταῦ (ὕππως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε 
Π118) 99 γενεᾶς ΡῚ. (ΟΕ Ὑ 241) 



μ 

80 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

γίνηται [Ρ. ὅ475]" τὴν ἀνομοιότητα δήπου λέγων τῆς στά- 
σεως δίξαν, καὶ ἐν μὲν τῇ ἐπικλήσει τῶν ἸΠουσῶν τὸ εἶδος αὖ- 

τῆς ἐνδειξάμενος, ὅτι διαιρετικὸν καὶ φϑαρτικπόν, ὥσπερ τὸ πῦρ 
παταναλίσκον πᾶν τὸ προστυχόν. ἐν δὲ τῇ ἐπιρρήσει τὴν αἷ- 

,: 2 ἃ “Ὸ 2 » ,. Φ ΟἹ [γέ 

ΜῈΈ;. Τέλος ἐστὶν τῆς ἀρίστης πολιτείας ἡ ἕνωσις. ὠδπέερ 

δὴ καὶ τοῦ κόσμου τῆς συστάσεως, καὶ πρὸ τοῦδε τοῦ κόσμου 

τὸ ἕν. καὶ γὰρ ἡἣ ὁμοιότης τῆς τοῦ ἕνός ἐστι συστοιχίας" 
“- Δ.2 ᾿ - διὸ καὶ πάντα τὰ προϊόντα δι΄ ὁμοιότητος ἀπὸ νῶν οἰκείων 

αἰτίων παράγεται, καὶ πάντα τὰ ἐπιστρέφοντα πρὸς τὰς ἀρ- 
Ἁ 9 δ᾽ 7 2 ῇ ; »“ἤ δὲς ᾿ Ἁ ν 

χὰς δι ὁμοιότητος ἐπιστρέφει πόϑῳ τοῦ ἕνός" τὸ γὰρ ἔν 

τῷ ἕνὶ μεῖ ἡ δυνηϑὲν τὸ ὅμοιον ὧς συγγενὲς ἀσπάξετα ὦ ἑνὶ μεῖναι μὴ δυνὴ ὁ ὕμοιον ὡς συγγενὲς ΐ 
, 2 ᾽ὔ 

πρὸς τὸ ἕν. καὶ ἡ ἁρμονία δὲ καὶ ὁ δυϑμὸς δι΄ ὁμοιότητος 
ἔχουσιν τὴν ὕπαρξιν, ὧν αἵ Μοῦσαι προεστᾶσιν᾽ ὅϑεν δὴ 

4 

τίϊαν, ἀφ᾽ ἧς ὑφίσταται τὸ τῆς ἀνομοιότητος τῶν ἡϑῶν γένος. Ὁ τῦθν. 

“ 9 καὶ οὐ πάντες λόγοι ῥυϑμοὺς ποιοῦσιν ἢ ἁρμονίας, ἀλλ᾽ οἵ τ 
τῆς ὁμοιότητος ὄντες ἐπιμόριοι “αὐ πολλαπλάσιοι" τὸ δὲ 
στολυσχιδὲς τῶν ἄλλων λόγων καὶ πολυσύνϑετόν ἐστι τῶν 
μουσικῶν λόγων ἀλλότριον. ἑπομένως ἄρα ταῖς ἑαυτῶν ἔνερ- 
ΨΥ, ΟΥ̓ " ᾿ “ἈἌ͵ ΝΖ. χ αν ᾿ , 
γείαις αἱ Μοῦσαι καὶ τοῖς δώροις, οἷς δωροῦνται τὸν “ο- 

σμον, εἰς τὴν ἀνομοιότητα τὴν στάσιν ἀνήγαγον καὶ αὖ τὴν 
ΝΗ ’ὔ 2 τ ἂν ᾿ ή ως -- 9 9 λ .- ἢ ς2. "ΗΑ ν ΄- φιλίαν εἰς τὴν ὁμοιότητα τῆς ξωῆς᾽ ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ὁ τῶν 
Μουσῶν ἱερὸς ἀριϑμὸς τῆς ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου φύσεώς ἔστιν, 
ἐκ τοῦ πρώτου περιττοῦ καὶ τελείου τετράγωνος ὦν, ἐν τρισὶ 
τριάσιν ἀφωρισμένος, καὶ οὐ μόνον τέλειος ὦν. ἀλλὰ κατὰ 
πάντα τέλειος. εἴς τε τὴν μονάδα συνελισσόμενος, ἀφ᾽ ἧς 
προῆλϑεν, καὶ ἕν νέον εἶναι καὶ αὐτὸς ἐπειγόμενος. καὶ 
ἔστω καὶ ἡμῖν τοῦτο τέλος τῆς τοῦ λόγου τῶν Μουσῶν 
ἐπιβλέψεως ἐπὶ τὸ ἕν ἀναγαγοῦσι τὴν ϑεωρίαν. 

Μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν Μουσῶν. 

1 γίγνηται ἀεί ῬΊῚ ὃ ἀνομοιότητοσ] τσό (γο]αὶλῦ ἀνισότητος) 
55. ὃ Υ στάσεωσ, ΟΟΥΥ. ταῦ [ τοασϑὶτύαχ συστάσεως καὶ (τῶψνν πρὸ 
ϑαῦ βθ. 8 συστοιχείας Ἡ, 1. συ... χίασ (ι ἴπο.) 21 ὁ 588. τη 

26 οἵ, Ἐϊθυτηῖδβ 107 οὐ δὰ Ῥ. 4, 21 
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δῖον. ΠΕΡῚ ΤῸΝ ΔΕΙΚΝΥΝΤΩΝ 

ΤΡΙΩ͂Ν ΔΟΙῸΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΣΤΈΡΟΝ ΤΟΥ 

ΑΔΙΚΟΥ͂ ΤῸ ΔΙΚΑΙΟΝ, 

Τρεῖς εἶσιν οἱ δειμνύντες λόγοι τοῦ δικαιοτάτου βίου τὴν 
5 εὐδαιμονίαν ἐν τῷ τῆς Πολιτείας ἐνάτῳ καὶ τὴν ἀϑλιό- 
τητὰ τοῦ ἀδίκου" πρῶτος μὲν ἐκ τῆς πρὸς τὰς πολιτείας 

-“.ψ 
- 9 ΧΩ 

ἀναλογίας τῶν βίων, δεύτερος δὲ ἀπὸ τῶν κριτηρίων ἐν οἷς 
᾽’ 9 Α 

οἱ κρινόμενοι πλέον ἢ ἔλασσον ἔχουσιν ἀλλήλων, τρίτος ἀπὸ 
-“ -Ὁ -. Α 

τῆς ἐν ταῖς ἐνεργείαις τελειότητος ἢ ἀμίκτου πρὸς πᾶν τὸ 
-Ὁ- Α ς Ἁ 

10 ἐναντίον οὔσης ἢ μεμιγμένης. ἐπειδὴ γὰρ τοῖς μὲν ἡδονὴ 
“τ ν ’ 3 » ᾿ ; 2. - ᾿ ᾽ δοκεῖ τὸ τέλος εἶναι, τοῖς δὲ φρόνησις, ἐὰν δειχϑῇ "αὶ κα 
; 3 - ’ ἑκατέραν καὶ κατ᾽ ἄμφω κρατῶν ὃ δίκαιος, φέροιτ᾽ ἂν εἶ- 

κότως τὰ νικητήρια, κἂν λανϑάνῃ ϑεούς τε καὶ ἀνθρώπους 
"“- κΥ ς 4 - α ὃ δὴ τῷ Σωκράτει προκείμενον ἦν. ὋὉ μὲν τοίνυν ἀπὸ τῆς τχ ξτ.--80 

ἀναλογίας τῶν πολιτειῶν λόγος ἔοικεν ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἐπι- 
χειρεῖν, δεικνὺς τὴν μὲν βασιλικὴν πολιτείαν γέμουσαν ἔμ- 
φρονος ζωῆς ὡς κοσμοῦσαν ὅλην τὴν πόλιν καὶ ἡδίστην 
ὡς μόνην ἐλευϑέραν καὶ ξαυτῇ φίλην, τὴν δὲ τυραννικὴν 

- 9 [ ᾿ς 9 4 ’ ’ 2 ἷν 2. ἃ -« τῶν ἐναντίων μεστήν ἀνήδονός τε γάρ ἐστιν (ὡς ἀεὶ τῶν 
τυράννων ἐν ὑποψίαις ὄντων πρὸς τοὺς ἀρχομένους, ἐν φό- 

βοις ἐν φϑόνοις ἐν ἀπιστίαις ἐν τοῖς τοιούτοις ὅπασιν., 
Α - 9 ᾽ 2 ν} ’ὔ 2 ») » 2 9 ’ καὶ τῶν ἀρχομένων ἐν ἀνάγκαις ἐν ὀδυρμοῖς ἐν ἀκουσίῳ 

τῇ συμπάσῃ ξωῇ) καὶ φρονήσεως ἄμοιρος πάσ εἴπτε Η ὑπ 07) Ί φρονηθξῶς ἀμοίρος 1159 9 
Φ' ’ 7 ς Α φρόνησις οἷς ἂν παραγένηται σῴζει τοὺς ἔχοντας, ἡ δὲ τυ- 

88 ραννωθὴ πολιτεία μιᾶς ἐστιν ἐπιϑυμίας ἔκγονος τῆς παρα- 

γόμου. πεδήσασα τὰς ἄλλας καὶ αὐτὸν τὸν τῆς φρονήσεως -- 
ς 5' »" δεκτικὸν λόγον. Ὃ δὲ αὖ ἀπὸ τῶν κριτηρίων ὡρμημένος τχ 588.-.ὅ88α 

1 δι 

2 ῷΦ 

25 ἔγγονοσ 

Ῥπκοσῦσᾳ, θ, τ 1]. 11. θ 



-- ΠΡΟΚΛΟΥῪ 

τῆς ἐπιχειρήσεως τρόπος αὐτόϑεν ἀπ᾽ αὐτῆς προάγεται τῆς 

φρονήσεως καὶ ὡς ἐν ὕλης τάξει καὶ ὡς ὀργάνων. ὅταν 1. τιον. 

γὰρ λέγηται κρίνεσϑαι πᾶν ἢ [φρονήσει ἢ λόγῳ ἢ ἐμπει- 
ρίᾳ, δῆλον δήπουϑεν, ὡς ἄρα ἡ μὲν ὡς ἀληϑῶς πριτικὴ 

τῶν ὄντων τῆς ἀξίας ἐστὶν ἡ φρόνησις, ἣν διὰ τοῦτο καὶ ὅ 
τέλος ἔϑεντό τινες εἶναι τῆς ἀνθρωπίνης ξωῆς" προηγεῖται 
δὲ ταύτης ἡ ἐμπειρία, πρόδρομος οὖσά τις γνῶσις καὶ τὴν 
ὕλην παρέχουσα τῇ φρονήσει (δέονται γὰρ οἵ ἔμφρονες ἐσό- 
μενον καὶ τῆς ἐμπειρίας, ἀλλ᾽ ὡς ὕλης προὐποκειμένης. αὖ- 
τοὶ τὸν τῆς αἰτίας προβεβλημένοι δεσμόν, τῆς ἐμπειρίας τὸ 
μόνον τὸ ὅτι λεγούσης) ὁ δὲ δὴ λόγος ἐκ τρίτων, ὅσα 
διέγνωκεν ἡ φρόνησις, γνώριμα ποιεῖ καὶ πιστοῦται μεϑό- 
δοις χρώμενος, δι’ ὧν ἐμφανίζει τὴν ἔνδον ἐνέργειαν τῆς 

φρονήσεως. καὶ ἔστιν «ἡ μὲν ἐμπειρία ἔξωϑεν εἴσω κίνησις, 

ὁ δὲ λόγος ἔνδοϑεν ἔξω πρόοδος. ἡ δὲ φρόνησις ἔνδον τ6 

. μένουσα κρίσις, ἀνεγειρούσης αὐτὴν ἐν ἑαυτῇ τῆς ψυχῆς. 
ἸΧ Ἐ880. ὅδε. Ὁ δὲ ἀπὸ τῶν ἡδονῶν τῆς διαφορᾶς λόγος δῆλον ὡς οὐδα- 

μόϑεν ἄλλοϑεν ἢ ἀπὸ τῶν παρεπομένων ἐπιχειρεῖ τοῖς τέ- 

λεσιν. ἃ δὴ καὶ αὐτὰ τέλη τινὲς νομίζουσιν᾽ οὕτως δ᾽ οὖν 

δείκνυσιν ἀπὸ τούτων τὴν τῶν δικαίων ἑωὴν μεῖζον. ἔχουσαν 80 

τὸ ἀγαϑὸν τῆς τῶν ἀδίκων τριχῶς᾽ καὶ γὰρ διὰ τὸ εἶδος 
τῆς ἡδονῆς καὶ διὰ τὸ ἡδόμενον καὶ διὰ τὸ ἀφ᾽ οὗ γίνεται 

ἡδονή" τοῦτο δέ ἐστι τὸ ἧστόν. τοῖς μὲν γὰρ καὶ ἡ ἡδονὴ 

χαϑαρά, καὶ τὸ ἡδόμενον μᾶλλον ὄν (ψυχὴ γάρ) καὶ τὸ ἀφ᾽ 
οὗ τὸ ὄντως ὃν καὶ τὸ ἀληϑές᾽ τοῖς δὲ καὶ ἡ ἡδονὴ συμ- 8 
μιγὴς πρὸς λύπην, καὶ σῶμα τὸ ἡδόμενον. καὶ τὸ ἡστὸν ἔ τ11τ. 
σωματικὸν ἐν ὕλῃ ὄν, ἃ δή ἐστιν οὐκ ἀληϑῶς ὄντα. τού- 
τῶν δὲ ταύτῃ διαφερόντων ἀμείνων ἡ τῶν δικαίων ἡδονὴ 
τῆς τῶν ἀδίκων. ὥστε καὶ ὃ βίος τοῦ βίου πάντως ἀμείνων. 

2 ΒΌρχϑ φρονήσεως . οὐ πα... τ. εἸΒΟΡΟν τῆ; φρον[ἤ- 
σἾει 1 δὰ ὀργάνου 8 φρονήσει Β081 Ἢ . νήσει: νοήσει 
10 περιβεβλημένοι ὕ5. 16 αὑτὴν ὕϑ. 19 οὗτος ὍΒβ. 21 ἃ 
δίεστιν οὐκ 1. Μαὶ (μδιυϊοϊαῦαν Η), αδ...... [κα 1. ΘρΡῸ 
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κατὰ πάντας ἄρα τοὺς λόγους εὐδαιμονέστερον τοῦ ἀδίκως 
- ν ᾿ , . “ 5. καὶ ᾿ , ξῆν ἐστι τὸ δικαίως" τοῦτο δ΄ ἦν τὸ ζητούμενον. 

Κατὰ τρεῖς τρόπους εὐδαιμονέστερον τοῦ ἀδίκου τὸ δίκανον᾽ 

εἰσὶ δὲ οὗτοι 
“λω, 

ΠΟ ΝἜ ἶΚ ΠΝ Ὄ 

πρῶτος ὃ ἐκ τῆς δεύτερος ὃ ἀπὸ τῶν τρέτος ὃ ἀπὸ τῆς ἐν ταῖς ἔνερς- 
πρὸς τὰς πολιτείας κριτηρίων, ἔν οἷς οἱ γεέαις τελειότητος 
ἀναλογίας τῶν κρινόμενοι πλέον ἢ “ κα Ν 

βίων ἔλαττον ἔχουσιν ἀμίκτου ὧς τῆς μεμιγμένης ὡς 

.“ 5 ΒΕ ἀλλήλων τῶν δικαίων τῆς τῶν ἀδίκων 

ΒΕ ΘΠ! ΓΠ[ ! 
Φ- δι ϑ. ὥ. Θ ων ἰτονν Φ» Φ» 2» Φ» ς» Φ» 
κω ΄΄ῷ ῷ. 'φ οὖ -- -- - - 

ἐΞ ἈᾺ ὃ Ξ ἕ Φ “«Ψ Ἔ ῷ ῷ. ΕΞ ϑ. ϑ. Φν, 

ΠῚ πω ὧν ΚΞ, ΞΘ “Ὰ Ωῷ- Ων [Ὡἶρς Φῷ- Φ»- Φ- 

Ἐν “Ὁ 5. ἃ Ὁ τ κι --. Θος ΟΘ ᾿ς, ἜΣ. 9. 
- ὦ Θκ ὃἝ ὦ [Ὶ Ὡ ὦ Φ 
Ὲ φ [ΣΟῚ ῶ- ῷ [ἡ Φ.-. εὶ [ἴω Φ.ο. ὺὼὺ 

ΠῚ β» “2, [ΣᾺ Ἔ Θ΄ ω ἝἜ Θ΄ 
- ὡ- Φ ὧ ᾿:: 5 Θ 

ΞΡ ἐπι ὼ κι ἙῈ ἊΝ τὴ Ὲ 
δὲ ὴΝἤ Ξ Ξε 9 ὡ, Ξε Θ 

- [δ ᾿: .}] :: Θ 
Ξο Ξ 8 δε Ἔ 
ῷ “9 “Ὁ «θὲ ΞΖ ἂι. ξ- Ξο 5 
δ᾽ ῷ Ὁ Ὁ. Ξ', κἙ ὃ 8ὲ τ 
3 ᾧ Θ ΜΝ Φ Ὲ 8 Θ Ἕ τε 

ΟΦ, Ἔ “Ξἶς Ὲ Θ Θ Ν ΡΒ 
Ὁ ὦ Θ ΝΕ ΞΡ ἜΞ Ὁ ἕξι ἶπ 

φν 8 ὃς 5 Ἑ Φ: “ 
ΞΘ δ᾽ 8 ὁ δ Ἑ 5 τὲ 
Ἔ Θυ Φρ 8 δὲ 

- Ἔ [Ὁ δε “Ὁ . 5» 

Θ πε φ» ἮΝ Ὡ» 
Ὧν ὦ Ξ ΩΦ. ἴον .Ξ Θ ὧν 

Ὁ Φ τὰ Φ ἜἝ 
ς- 5 ᾷ ΦἝ;, Ἔ 
Ξῷρ Ὁ ὡἝ“ φ- ῶ. 8 ω "- 
φ οὔ ἐν Ν τς 5 ᾿ 5) 
1] Ξ ὥῷ» 

- 8» ἃ δὴ 
Θ ᾳ δὴν Φ 

τς  Ἐ 
ὥ» Θ σοὸὦ ΞΘ 

Ξ ἘΞ ΞΙ Σ 
τὴ «ϑοε Ἃ 

τῶῦΣ δὰ .“ ων Ε 

.Ξ .- Ξ 

Ὲ Ὁ ἃ 
ἊΣ Ὄ 
Ὡ-Ξ Φ- 
Ψ) ῳ9 

Ὁ δικαίωσ' τοῦτο 1. Μαὶ, δικαί. .[το 1. ΘρῸ 

1) τυρανιυκῆσ 2) καὶ ἀκ. ξωῆς 46]. 508Β. 
θ᾽ 
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ἐιαῖτ. ΠΕΡῚ ΤῸΝ ἘΝ ΤΩΙ ΔΕΚΑΤΟΩῚΙ 

ΤῊΣ ΠΟΛΊΙΤΕΙΑΣ ΚΡΦΑΛΑΊΙΩΝ. 

Α ’ . ’ὔ 7 ΄ . , ᾿ ι ἃ 

Τὸ δέκατον εἰς τρία κεφάλαια διῃρήται᾽ καὶ τὸ μὲν 

πρῶτον εἰς ἔλεγχον τείνειν τῆς ποιητινῆς ὡς μυμητι»ῆῇς οὔ-- 
9 "“Ὡ “-ὠ -ὠ ΝΜ 

δης, ἀλλ᾽ οὐ παιδευτικῆς τῶν ψυχῶν τὸ δὲ δεύτερον τὴν 

ἀϑανασίαν καταδεῖται τῆς ψυχῆς καὶ τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον 

αὐτῆς ἀναφαίνει συγγένειαν" τὸ δὲ τρίτον αὐτὸν παρέχεται 

τὸν μῦϑον, ὃς τὴν πρόνοιαν δείκνυσιν τήν τε δαιμονίαν 

καὶ ϑείαν ὅλην τὴν περὶ τὰς ψυχὰς κατιούσας τὲ εἰς γένε- 
σιν καὶ χωριζομένας ἀπὸ τῆς γενέσεως. τούς τε τρύπους 

ἑκατέρων τοὺς πολυειδεῖς. τριῶν δὲ τῶν κεφαλαίων ὄντων ἃ 
2) [ ΑἉ Ἁ ’;ὔ ν ΄“-« ; “« 6 -Οὔὦᾧ εὔδηλον, ὅτι τὸ μὲν χωρίζειν ἡμᾶς προτίϑεται τῶν υλικῶν 

εἰδώλων καὶ ἀπάγειν τῶν τῆς ψευδοπαιδείας φαντασιῶν ὡς 
΄ωρ 9 Ά 97 “- 2 [41 Ἁ Α ᾽ 

καϑελκουσῶν εἰς τὰ ἔσχατα τῶν ὄντων. ἃ δὴ καὶ μερικά 
9 ΡΜ -» 

ἐστιν καὶ μιμητὰ ὄντων ἀλλ οὐκ ἀἁληϑῶς ὄντα. καὶ ἁπλῶς 

ἁπάσης τῆς ἐπιπλάστου ἕξωῆς" τὸ δὲ μετ᾽ ἐκεῖνο ταχϑὲν β 

ἐπιστρέφει πρὸς ξαυτοὺς καὶ εἰς τὴν οἰκείαν ἐπανάγει ξωὴν 

καὶ τὴν ἀϑανασίαν, ἣν ἔχομεν κατ᾽ οὐσίαν, καὶ τὴν ἁπλό- 
τητα τῆς ὑποστάσεως ἡμῶν (καὶ γὰρ ὅτι ἁπλοῦν ἡ ψυχὴ 

δεέκνυται, κἂν φαντάξηται διὰ τὴν ἁλογίαν σύνϑετον, καὶ 

ὅτι ἀϑάνατον καὶ οὐ ϑνητοειδές, καὶ ὅτι τῷ ϑείῳ συγγενές, 

κἂν κκκ ὡς τοῖς σώμασιν ὁμόξυγον)" τὸ δὲ δὴ τρίτον Υ 

ἐπιστρέφει μὲν ἡμᾶς. ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ πρὸ ἡμῶν καὶ τὴν ἐπι- 

στασίαν τῶν κρειττόνων καὶ τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν εἴμαρ- 
’ Ά ν δ τῳ 7 7 97 ν} ; 

μένην τὴν εἰς ἡμᾶς καϑήκουσαν, φύσιν ἔχοντας ἀμφίβιον, 
9 -“ἢ 7 Α - Μ , ᾿Ὶ ἴω ’ ᾿ ω -ὡωὦὝ 

ἀνιοῦσάν τε καὶ κατιοῦσαν᾽ καὶ γὰρ οἱ βίον καὶ οἱ κλῆροι 

τι 

1 ΘΦ 

1 οι 

2 Θ 

2 Όι 

1 ἴῃ ἰηὐύ]ο Θοτηθίσῳ πορ ἄϊβροσὶ, βθὰ Μϑὶὶ οὖ ἨοϊβύθῃΙ 
ΘΟΙΒΘΗΒᾺ ΟΟΠΙ͂ΒΤΙΒ ΒΌΤΩ 16 ὄντωσ, ὁοΥτν. [5. 22 ἴαο. α6- 
ἰοχιὺ 8. 



88. ὁ τς ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

αῳ “- »“ Α ω 

τὰς καϑόδους δηλοῦσιν ὑπὸ τοῖς ϑεοῖς γινομένας, καὶ οἱ 

μετὰ τὴν γένεσιν ζωὰς ὑποτάττουσι τοῖς κρείττοσιν. 
- -“ Α Α Ταῦτα μέν ἐστι τὰ κεφάλαια τοῦδε τοῦ βιβλίου. τὸ δὲ 

5 - , ἊἋ , ΄ - ᾿ Α 
οὖν πρῶτον πάλιν εἰς τέτταρα διήρηται. πρῶτον μὲν γὰρ ὅ 

2 - ἥ 2 3 Α -»“-- ’ ; 2 [4 Α ’ αὐτοῦ μέρος ἐστὶ τὸ δεικνῦον, τί ποτέ ἐστι μίμημα καὶ τίς 
ς ͵ -“ 2 ’ , ς 2) ’ ἢ μιμητική. τοῦτο δὲ ἐργάξεται διελόμενος. ὡς ἄλλο μὲν 
ἐστι τὸ καϑόλου καὶ ἐν φυσικοῖς καὶ ἐν τεχνητοῖς, ἄλλο δὲ 

Α , δ » ’ ἥ , 2) } Α 
τὸ μερικόν, ὃ δὴ τούτου μετέχει πρώτως. ἄλλο δὲ τὸ τού- 

του εἴδωλον μερικοῦ μερικόν᾽ οἷον ἐν μὲν φυσικοῖς τὸ τοῦ 10 
9 , 53 τς ᾿ ᾿Ψ ι᾿ Φ 4 2.., - Α 
ἀνθρώπου εἶδος καὶ ὁ τὶς ἄνϑρωπος καὶ ἢ εἰκὼν τοῦ τινὸς 

ἀνθρώπου, ἐν δὲ τεχνητοῖς τὸ εἶδος τῆς κλίνης καὶ ἡ τὶς 
’ 1 Α 2 Α ΜΗ ; Α 2 Α - - 

κλίνη καὶ τὸ ἐοικὸς τῇ κλίνῃ. καὶ ἐν μὲν τοῖς τεχνητοῖς 

τρεῖς ποιηταὶ κλίνης" ξωγράφος τοῦ μιμήματος, κλινοποιὸς 
- Α [ Α - 5 “- ᾽ὔ Α -»“ο Α 4. τῆς τινὸς κλίνης. ϑεὸς τοῦ εἴδους τῆς κλίνης" τοῦ γὰρ ἀεὶ 1τῦ 

ὄντος (τοιοῦτο δὲ τὸ εἶδος) αἴτιος ϑεός, τῆς δὲ τινὸς κλίνης 
ὃ δημιουργὸς αὐτῆς κατὰ τὸ εἶδος. τοῦ δὲ μιμήματος ὃ 

εἰδωλοποιός. ἐν δὲ τοῖς φυσικοῖς τοῦ μὲν εἴδους αἴτιος 

ϑεός, τοῦ δὲ τινὸς τυχὸν ὃ πατήρ, τοῦ δὲ ὁμοιώματος πάλιν 
ς ’ ᾿ ᾿ ς. » ,ὔ 5 ᾿ “ΡΝ ὁ ζωγράφος. καὶ διελὼν ὁῤέζεται μίμημα εἶναι τὸ τοῦ τινὸς 30 

εἴδωλον. ὅ ἐστι τρίτον ἀπὸ τοῦ εἴδους τῆς κλίνης. ἦν δὲ 
ὡς ἀληϑῶς "λίνης τὸ εἶδος. ἀλλ᾽ οὔτε ἦ τὶς κλίνη --- μετὰ 

“γάρ τινῶν αὕτη διαφορῶν γέγονεν τὶς “κλίνη, ἄλλο τι οὖσα 

παρὰ τὸ εἶδος --- οὔτε πολλῷ πλέον τὸ εἴδωλον αὐτῆς ὥστ᾽ 

εἶναι τὴν μιμητικὴν τοῦ ἀπὸ τῆς ἀληϑείας τρίτου δημι- 3ὅ 

᾿ουργόν. οὐδὲ γὰρ ἡ τὶς "λίνη μίμημα τοῦ εἴδους, ἀλλὰ 
ἕξ 

ὑποδοχή τιρ' ᾧ καὶ δῆλον ὅτι οὐ νοητὸν λαμβάνει τὸ εἶδος 

(ἦν γὰρ, ἂν τοῦ νοητοῦ τὸ αἰσθητὸν μίμημα, ὡς ὁ Τί- 

μαιος εἶπεν [ρ. 4857), ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς ὃν τοῖς τισίν, ἃ δὴ ὁ τιν. 

8. τὴν --- ἃ κερά- βου 1. ΗἢὩἃ ΤἔἔΥ̓Αδῃΐθ τοῦτο 88. ἣ᾽ | ἐργάξε 
τή ἷ, τὰν 55. τὰ ϑ 28 αὐτὴ, ὁοττ. ΒΟΒ. 29 ἀϑαὰθ δα οὐὔυργοσ 
Ῥϑαοῶ Ἰ6ΡῚ; Ἠοϊβύθηϊο οὗ Μοσο ρᾶῦνα Π668 
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μετέχοντα τοῦ εἴδους" οὐκ ἄρα ἡ Ἱἵτούτου ........ νοητοῦ 
μετέχει. μιμητικὴ δ᾽ οὖν ἐστιν ἡ δημιουργὸς τοῦ τρίτου 
ἀπὸ τῆς ἀληϑείας, ἀλήϑεια δὲ τὸ εἶδος, (ὃ) ἀληϑῶς ὃν 
καὶ ὄν ἐστε μόνον᾽ διὸ καὶ κλίνη μόνον, ἄλλο δὲ οὐδέν᾽ 
ἀφ᾽ οὗ τρίτον τὸ μίμημα τῆς κλίνης, οὐ μετέχον τοῦ εἴδους 
τῆς κλίνης, ἀλλ᾽ ὡμοιωμένον πρὸς τὸ μετέχον. 

Δεύτερον δὲ μετὰ τοῦτο μέρος ἐστὶ τοῦ πρώτου κεφα- 
λαίου δειοινῦον, ὡς ἄρα πᾶσα ποιητικὴ μιμητική τίς ἐστιν" 

καὶ δεικνύει τὸν. τρόπον τοῦτον. ὅτι μὲν μιμεῖται πᾶς ποιη- 
τὴς λόγους καὶ ἔργα βίων ἀνθρωπίνων, δῆλον᾽ καὶ ὅτι παν- 
τοῖα, καὶ τοῦτο δῆλον" οἷον στρατηγοὺς νομοϑέτας δήτορας 
τέκτονας ναυπηγούς. οὐκοῦν ἢ οἶδεν ὃ ποιητὴς καὶ αὐτὰ 
ἐκεῖνα, ὅσα καὶ οἷα μιμεῖται, οἷον στρατηγεῖν ῥητορεύειν 
νομοϑετεῖν ναυπηγεῖν᾽ ἢ αὐτὰ μὲν οὐκ οἶδε, μιμεῖσϑαι δὲ 
αὐτὰ μόνον οἶδεν διὰ δή τινων ὁμοιωμάτων φαινομένων. 
ἀλλ᾽ εἰδὼς μὲν οὐκ ἄν τις ἕλοιτο μένειν ἐπὶ τοῖς τῶν χει- 
φθόνων ἔργοις, ἑαυτὸν ἀποστερῶν τῶν μειξόνων, εἰ μὴ παι- 
διᾶς ἕνεκα μεταχειρίξζοιτο τὰ εἴδωλα πρὸ τῶν ἀληϑινῶν᾽ 
οὐδεὶς γὰρ ἂν σπουδάσειεν ἐπὶ τοῖς χείροσιν ἀντὶ τῶν ἀμει- 
νόνων, ἀμφότερα δυνάμενος" λείπεται. οὖν ἀγνοίᾳ τῶν ἀλη-. 

ϑῶν σπουδάξειν αὐτὸν ἐν τοῖς μιμήμασιν. εἰ οὖν πᾶς 

ποιητὴς σπουδῇ τὰ μιμήματα μέτεισιν, πᾶς ὁ σπουδῇ τὰ 
μιμήματα μετιὼν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ μιμητής" πᾷς ἄρα 
ποιητὴς μιμητής ἔστιν, εἰ μηδὲν ἔχει τοῦ μιμεῖσϑαι κάλλιον. 

1 μετέχονται Ἦ (κατέχονται Μοτυβ), ΟΟΥΤ. ὕ8. [οὐκ --- μετέ- 
χει Η (ὑποδοχὴ 8.0]. 808.}} ἣ τὶς κλίνη ἡ τούτου τοῦ μιμήμα- 
τος οὗ μετέχει ΜΟΥΙῸΒ (ΘΓΡῸ οὐκ ἄρα ἣν τούτου μίμημα οὗ με- 
τέχει Ὁ) 2 δημ. εἰδώλων ἀπάγουσα τῆς ὅλης ἀληϑείαρ᾽ τὸ γὰρ 
εἶδος Ἡ ἀροτύθ ουσϑηβ; δημιουργοῦσα τι τρίτον ἀπὸ τῆς ἁἀλ. ἀλ. 
δὲ τὸ εἶδος Μοτυβ, 1. Οοὐργοῦ...... το. ἀ.. τῆα ἀληϑείασ, ἀλη 

ΤΠ διδοόῦδ 8. ὡς ᾿απέθ ὃν 888. Μογὰβ, πο οχίαῦ 4 διὸ καὶ 
Μοζγαβ, πο0η 1. (καὶ ἔοτῦ. ποὰ οχίβθ), οὗ ἡ Η ὅ τὸ τη 89] ὑπὸ 
τη 8 8 τὸ δεικνῦον 11 παιδείασ, οοτΥ. 508. ο]. Ρ]. 
5998, 0000 91 ἐν] ἐπὶ ὕ58. (εὖ οἴ, ΡΙ]. 5990) 
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, καὶ τοῦτό γε οὐδὲν ἄλλο συνάγει ἢ ὅτι τῶν ποιητῶν οὐδείς, 
καϑ' ὅσον ἐστὶν ποιητής, πολιτικός ἐστιν᾽ οὐδεὶς γὰρ τ. 118:. 

πολιτικὸς μιμητής ἐστιν, πᾶς δὲ ποιητὴς μιμητής. 
Τρίτον τοίνυν τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου, ὅτι πᾶς ποιητὴς 

οὔτε ἐπιστήμων ἐστὶν ἐκείνων ἃ μιμεῖται οὔτε ὀρϑοδοξαστι-- ὕ 
κός. τρεῖς γάρ εἰσιν τέχναι περὶ ἕκαστον" ἣ χρησομένη τῷ 
γινομένῳ ὡς ὀργάνῳ. οἷον χαλινῷ ἡ ἱππική" ἡ δημιουρ- 
γοῦσα, οἷον χαλινοποιική" ἡ μιμουμένη τὸν ὄντα χαλινόν, 
ὡς ἡ γραφική. καὶ ἣ μὲν ἐπιστήμων τοῦ χαλινοῦ τὸ τέλος 
εἰδυῖα καὶ τὴν χρείαν (κυριώτατον γὰρ τῶν αἰτίων τὸ τελικόν, τὸ 

ὁ δὲ τὸ χυριώτατον εἰδὼς αἴτιον πάντως ἐπιστήμων. ὁ δὲ 
χρησόμενος οἶδεν τοῦ ὀργάνου τὸ τελικὸν αἴτιον), ἣ δὲ ὀρ- 
ϑὴν ἔχει δόξαν περὶ χαλινοῦ" μανϑάνει γὰρ ὁ χαλινοποιός, 
ὅτι τοιόνδε δεῖ τὸν χαλινὸν εἶναι, παρὰ τοῦ χρησομένου τῷ 
χαλινῷ, καὶ τὴν αἰτίαν ἀγνοῶν ποιεῖ τοιόνδε χαλινόν. ἡ δὲ τ 
ξωγραφία μιμεῖται τὸ εἶδος τοῦ χαλινοῦ, βλέπουσα τὸ σχῆμα 
τοῦ δημιουργηϑέντος. οὔτε τὴν χρείαν εἰδυῖα. ὡς ἡ χρω- 
μένη, οὔτε τὸν τρόπον τῆς ποιήσεως. ὡς ἡ δημιουργήσασα 

τὸν χαλινόν. οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὃ μιμητὴς ἐπιστήμων ἐστὶν οὔτε ὀρ- 
ϑοδοξαστιπὸς ὧν μιμεῖται. 80 

Τέταρτον ἐπὶ τούτοις, ὅτι λώβη τῶν ἀκουόντων. ἐστὶν 
ἡ ποιητική. τὸ μὲν λογιστικὸν τῆς ψυχῆς ἄγχουσα, τὸ δὲ 
παϑητιπκὸν τρέφουσα. τοῦτο μὲν γάρ ἐστιν φιλήδονον καὶ 
φιλόλυπον" αὔξει δὲ τὸ μὲν ποιοῦσα φιλόϑρηνον ἡ τρα- 

γῳδία, τὸ δὲ φιλόγελων ἡ κωμῳδία. καὶ τί δεῖ περὶ τῶν 95 
πολλῶν λέγειν; ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιεικῶν καὶ μέσων ἐπιτρίβει 
τὸ παϑητικόν, ἐν ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς συνοικτίζεσϑαι 

καὶ τοῖς ἀλλοτρίοις ὀνείδεσι συγ͵γελᾶν οὐδὲν ἄτοπον ἡγου- 1. τι8ν. 

2 ἀβαὰδ 8 ἐκείνων ν. ὃ 1. ΠΟ ογηηΐδ, 568 ΜΟΙ οὐ Η οου- 
ΒΘΏΒ.Ι ΘΟΠΠΔΟ 4 κεφάλαιον, οοΥΥ. ΒΟΒ. 11 παντὸσ 
19 οὐ γὰρ ὃ, οοττ. ὅ. ἢ. 20 ὧν 50}.}] ὡ ἔὥ[ὲδ ἡ 58. τη τἂν. 

21 ἐν ἀρΙθγο 28 -γελᾶν --- κἄπειτα, ποιούν-, ἐθισμόν 
Β01]Ὲ5 1. Η 



ἘΠ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΊΑΝ 89 

μένων, ἀλλ᾽ ὡς ἐν παιδιᾶς μοίρᾳ ταῦτα πραττόντων, κἄ- 
πειτὰ μετὰ σπουδῆς ποιούντων ταῦτα διὰ τὸν ἐϑισμόν. εἶ 

οὖν ἡ ποιητικὴ μιμητικὴ παϑῶν ἐστιν, ἢ μιμητικὴ τῶν 

παϑῶν αὔξει τὸ παϑητικόν, ἡ αὔξουσα τὸ παϑητικὸν εὖνο- 

μουμέναις πόλεσιν ἀνεπιτήδειος, δῆλον τὸ συναγόμενον. 
Τὸ μὲν δὴ πρῶτον μεφάλαιον εἰς ταῦτα διήφηται, τὸ 

δὲ περὶ ψυχῆς εἰς δύο τέμνεται" τὸ μὲν γάρ ἐστιν αὐτοῦ 
δεικνῦον ἀθάνατον τὴν ψυχήν, τὸ δὲ τὴν ποίαν ψυχὴν 
ἀϑάνατον δεῖ νομίξειν διαστέλλον. τὸ μὲν οὖν πρότερον 

10 διὰ τοιῶνδε πρόεισιν λόγων" ἡ ψυχὴ οὐ φϑείρεται ὑπὸ τῆς 
ἰδίας κακίας" τὸ μὴ φϑειρόμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας κακίας 
ἀΐδιόν ἐστιν᾽ ὃν γὰρ φϑείρει, τὸ κακόν᾽ τὸ οὖν ὑπὸ τοῦ 
μόνου δυναμένου φϑείρειν μὴ φϑειρόμενον ἀίδιον᾽ ἡ ἄρα 
ψυχὴ ἀΐδιον. καὶ ὥρμηται ὃ λόγος ἀπὸ τῆς αἰτίας τῆς 

φϑαρτικῆς τῶν φϑαρτῶν᾽ καὶ ἔστιν οὐχ ἁπλῶς συλλογισμός. 

ἀλλὰ ἀπόδειξις ἀναιροῦσα τὴν φϑορὰν ἀπ᾽ αἰτίας. εἰς δὲ 

τὴν τοῦ λόγου τούτου διάρϑρωσιν πολλὰ διορέξεται᾽ καὶ 
διαφερόντως ἕν μέν, ὅτε ἕκάστῳ τῶν φϑαρτῶν ἔστιν τι 
κακόν, ἔν ξῴοις, ἐν φυτοῖς, ἐν ἀψύχοις; ὡς ξύλῳ σηπεδών, 
ἐρυσίβη φυτῷ, ὀφϑαλμία ξῴῳ. ἕτερον δέ, ὅτι δεῖ μὴ κατὰ 

συμβεβηκὸς λαμβάνειν τὸ φϑαρτικόν, οἷον ὅτι ἣ ἀδικία 

φϑείρει, διότι ὃ ἄδικος διδοὺς δίνην σφάττεται᾽ κατὰ συμ- 

βεβηκὸς γὰρ οὕτω φϑείρει ἡ ἀδικία᾽ εἰ γὰρ καϑ' αὗτό, 
πανταχοῦ ἂν ἐποίει τοῦτο καὶ ἐν πᾶσιν. τρίτον δέ, ὅτι 

85 μέγιστον οὐκ ἔστι κακὸν τὸ ϑανάσιμον (ἀπαλλάττει γὰρ ξαυ- 
δι 114ν. τοῦ τὸ ἔχον), ἀλλὰ τὸ μὴ ἀπολλῦον τὸ ἐν ᾧ ' ἐστιν" 

καὶ τοῦτο ἀπ᾽ ἐννοίας ἐκείνης τῆς λεγούσης τὸ μὴ εἶναι 
ἔλασσον εἶναι κακὸν τοῦ εἶναι κακῶς. ὥστε καὶ καϑ' αὑτὸ 

σι 

1 οι 

2 φ 

μεῖζον κακὸν τὸ ψυχῆς ἢ τὸ σώματος, οἷον ἀδικία νόσου" 
80 ἣ μὲν γὰρ κακύνει μὴ ἀπολλῦσα, ἣ δὲ κακύνασα διόλλυσι 

1 παιδείας Ἡ, οοΥΥ. Κ0Β. 2 ταὐτὰ 0Ε. 8 ποιὰν, ΟΟΥΥ. 
τη 39 ΩΤ οὗ ἴῇ ΑἸΟΡ. 45. 14. ὅδ89, 16 8. κατ᾽ αὐτὸν, 
ΟΟΥΥ. Β0.. 
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τὸ ἔχον αὐτήν. τούτων δὲ διορισϑέντων ἄραρεν ἡ ἀπόδειξις" 
ἡ γὰρ ψυχὴ οὐ φϑείρεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου κακοῦ καϑ'᾽ αὐτό, 
τὸ δὲ μὴ φϑειρόμενον ὑπὸ τοῦ ἰδίου κακοῦ καϑ᾽ αὑτὸ 
ἀΐδιον, ἡ ἄρα ψυχὴ ἀΐδιον. καὶ γὰρ εἴ τις λέγοι τοῦ σώ- 
ματος ἀπολλυμένου φϑείρεσϑαι τὴν ψυχήν, ἔδει τὸ σῶμα 
φϑειρόμενον ἐμποιεῖν τῇ ψυχῇ τὴν αὐτῆς κακίαν, ἵνα φϑαρῇ 
διὰ τὸ οἰκεῖον κακόν, ἀλλ᾽ οὐχὶ διὰ τὸ ἀλλότριον" εἰ δὲ 
τοῦτο. ἔδει τοὺς νοσοῦντας ἀδικωτέρους γίνεσθαι καὶ τὴν 
ἄλλην πᾶσαν κακίαν κακίους᾽ ταῦτα δὲ ἄτοπα᾽ οὐκ ἄρα διὰ 

τὴν σώματος φϑορὰν ἢ ψυχὴ φϑείροιτο ἄν. εἰ δέ τις ἀπο- 
φοίη, πῶς οὖν ἡ ἐμψυχία φϑείρεται διὰ τὴν τοῦ σώματος 
2 ξ,. ’ ιν δ’ ς “ , Ἷ . ἐν ᾧ ἔστι διάλυσιν, ἐροῦμεν, ὅτι ἡ τοῦ σώματος διάλυσις 

τοῦ ζῶντος. ἢ ξῶν ἐστι, καὶ τῆς ἐμψυχίας ἐστὶν κακόν᾽ 

ἐπειδήπερ ἐν ὑποκειμένοις ἐστὶν ἢ ἐμψυχία, τὸ δὲ ἐν ὑπο- 
κειμένῳ ὃν πᾶν δεῖται τῆς τοῦ ὑποκειμένου φύσεως εἰς τὸ 
εἶναι" εἰ οὖν τὸ εἶναι κοινὸν ἀμφοῖν, καὶ τὸ μὴ εἶναι κοι- 
γόν, καὶ τὸ αἴτιον ϑατέρῳ τοῦ μὴ εἶναι καϑ'᾽ αὑτὸ καὶ τῷ 
λοιπτῷ γίνεται αἴτιον τοῦ μὴ εἶναι. διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, 
οὐ κατὰ συμβεβηκός. εἰ δέ τις ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ ἄλογον μετα- 
βάς, ὅπερ ὃ Τίμαιος λέγει ϑνητὸν εἶδος ξωῆς [». 699] 
σαφῶς, ἀποροῖ, πῶς οὐχὶ κἀκεῖνο ἀϑάνατον, ὕπερ οὐ φϑεί- 
ρέται ὑπὸ ἀδικίας καὶ δειλίας καὶ ἀκολασίας. μεγίστων | 
ὄντων κακῶν, εἴπερ μὴ ϑανάσιμα (τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν με- 4.114ν. 
γίστων μὴ φϑειρόμενον οὐδ᾽ ὑπὸ τῶν ἐλασσόνων [ἂν] φϑα- 

᾽ὔ 3 ᾽ς “- Α Ἁ Α Α Α Α ἥ Α Ἁ ρήσοιτ ἂν᾽ ταῦτα δὲ πιστὰ διὰ τὸ τεϑὲν τὸ λέγον τὸ μὴ 
ὔ Α - ’ 2 “- Ω “ ϑανάσιμον κακὸν τοῦ ϑανασίμου μεῖζον), ἐροῦμεν, ὅτι ταῦτα 

μέγιστα μέν ἐστι κακῶν, ἀλλὰ τῶν λογικῶν, τῶν δὲ ἀλόγων 
7 Α » Ἁ ᾿ 2 ’ὔ [4 Α Α 27 τρύπον τινὰ καὶ κατὰ φύσιν ἐστί. ϑηριώδη γὰρ τὰ ἄλογα 

μόρια, τοῖς δὲ τοιούτοις κατὰ φύσιν τὸ ἀλόγως ἐνεργεῖν, 

τς 10 τὴν {τοῦδ 508. 11 δ οὖν οἵ δὰ 1 202, 10 
24 ἂν οχίοῦ, 8564 ον. Μογιβ, ΘΓΡῸ δχραποίυμῃϑ | φϑαρήσοιτ᾽ 
ἄν. 50}. φϑαρήσαιταν 24 ταῦτα͵] τὰ | τὸ τεϑὲν ΜοΤΒ] ... νξὲ 
Ἡ, τομ 1. 27 τῷ λογικῷ, τῷ δὲ ἀλόγῳ ϑ6Ἐ. 

10 

18 

25 
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λόγῳ δὲ παρὰ φύσιν (ὡς φύσει κυσὶν τὸ ὑλακτεῖν καὶ ὄνοις 
τὸ γαστριμαργεῖν)" εἰ δὲ τῷ ἀλόγῳ μὴ μέγιστα ταῦτα κακά, 
ϑαυμαστὸν οὐδὲν κἀκεῖνο φϑείρεσϑαν μετὰ τοῦ ὑποκειμένου 

- 2 ξ 2 ΄ ᾿ 2 ,. .ς ἃ χ , , τοῦ ἐν ᾧ ἔστι. καϑάπερ τὴν ἐμψυχίαν" ὃ δὴ γένεται τότε 
; Ω͂ , ς Α - 4 “Ὁ Α 5. κ 

5 μόνον. ὁταν ἢ λογικὴ χωρισθῇ σπαντῇ τῆς πρὸς αὕτὸο δσυ- 
ο,»- 9 ᾿ 3 “- -“ Ἁ Ο 9 ως ἢ Ἁ 

ζωΐας. εἰ δέ τις ἐπιξητεῖ, πῶς δὲ ὅλως οὐ φϑείρει τὴν 

ψυχὴν ἡ αὐτῆς πονηρία, εἴπερ ὁρισμός ἐστιν τοῦ κακοῦ τὸ 
Α Φ 2 ’ 2 - Ω τις 2 ,ὔ , φϑαρτικὸν οὗ ἐστιν κακόν, ἐροῦμεν ὅτι καὶ ἡ ἀδικία φϑείρει 

καὶ ἡ ἀκολασία, ἀλλὰ τὰς ἐνεργείας τῆς λογικῆς ψυχῆς τὰς 
10 νοερὰς καὶ διανοητικὰς καὶ τὰς ὀρθὰς δόξας, ὥσπερ αὔξει 

τὰς τῶν ἀλόγων. διὸ καὶ ἐλέγομεν ἐκείναις εἶναι κατὰ φύ- 
σιν᾽ ἐναντίως γὰρ ἔχετον ἥ τε λογικὴ ψυχὴ καὶ (ἢ ἄλογος, 

Ἁ Α “ῸὋ δ Α ᾽ Ἁ ᾿ ’ὔ Ἁ (αὶ τὸ τῇ ἕτερα κατὰ φύσιν τὴν λοιπὴν διατίϑησιν παρὰ 
, Α ν᾿ ς Χ Α 5. -. 212 νω φύσιν. διὸ καὶ ὁ παντελὴς χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ ἀλόγου τῆς 

15 λογῆς ἀποσβέννυσιν τὴν ἐκείνου ζωήν. φϑείρει δ᾽ οὖν τι 
τῶν τῆς λογικῆς τὸ ἐν αὐτῇ κακόν. καὶ οὕτω πᾶν κακὸν 
φϑαρτικὸν οὗ ἐστε κακόν, καὶ μέχρι τοσούτου φϑαρτικὸν 
μέχρις ὅσου καπόν. 

19 Τὸ μὲν οὖν πρότερον κεφάλαιον οὑτωσὶ διέϑηκεν ὁ πα- 
ξ τις. ρὼν λόγος" ἐκ δὲ τούτου συνήγαγεν οἷον [ πόρισμα τοι- 

οὔὗτον. τὰς ψυχὰς μήτε πλείους γενέσθαι μήτε ἐλάσσους. 
εἶτε γὰρ ἐλάσσους γίνοιντο, φϑαρήσεταί τις᾽ δέδειρειται δὲ 
7 3 . “ , 7 2 - - ἄφϑαρτος οὐσα᾽ εἴτε πλείους γίνοιντο,. ἐκ τῶν ϑνητῶν 
ο - » νι δὼ Ο Ν , , 46. 7 ἔσονται᾽ τοῦτο δὲ ἀδύνατον, ἵνα μὴ πάντα γένηται ἀϑάνατα. 

ο πᾶν δὲ τὸ γιγνόμενον ἔς τινος γίνεται" εἰ οὖν ἐκ τοῦ ϑνη- 
α- ’ [4 ’ Α 9 4 9 Α τοῦ τις γίγνοιτο ψυχή, γενομένη δὲ ἀϑάνατος εἴη. τὸ ϑνη- 

Α 2 ’ 2; ζ Ἁ Το 9.» Ὰ ’ 
τὸν ἀϑάνατον ἔσται [ἢ] ψυχὴ γεγονός" ἀεὶ γὰρ γινομένων 

τῶν ψυχῶν δαπανηϑήσεται πᾶν τὸ ϑνητὸν εἰς τὴν τούτων 
ἀϑανάτων οὐσῶν γένεσιν, μὴ ἀνταποδιδομένων εἰς τὴν ἐκεί- 

, , 2." 2 , τ Φ 2 δ νλ 80 γου γένεσιν. λάβοις δ᾽ ἂν ἐκ τούτων καὶ ὅτι κατ᾽ αὐτὸν 

6 πῶς δὴ ὕ 8. 12 884, 508. 26 ψυχῆς, οοὐγ. Κ0Ε. | 
εἴη 808.1 ἣν 217 ἔσται 115.] ἐστὶν 1 ἡ 855., 46], 5.8. 29 ἐκείνων, 
ΟΟΥΥ. ΘΒ. 80 καϑ᾽ αὑτὸν 0Ά. 
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πεπέρασται τῶν ψυχῶν ὁ ἀριϑμός, εἴπερ οὔτε πλείους γινό- 
μεναι οὔτε ἐλάσσους διὰ τὴν ἀϑανασίαν ἔχουσι τὸν ὅρον, 
ἀλλ᾽ οὐ [διὰ] τὴν ἀπειρίαν. 

Τὸ δὲ δὴ δεύτερον ἀναγκαῖον ὑπέλαβεν διὰ τὴν ἄλογον 
ψυχήν. ἐπειδὴ γὰρ ψυχὴν "αλοῦμεν τὴν πᾶσαν. ἀναγκαῖον 

ἦν διορίσαι ποίαν εἶναί φησιν τὴν ἀΐδιον. τοῦτο οὖν ποιῶν 

τὴν λογικὴν μόνην διορίξεται τοιαύτην εἶναι (δηλοῖ δὲ λέγων 

[»- 6115], ὅτε τὴν ἀϑανασίαν ἴδοις ἂν εἰς τὴν φιλοσοφίαν 
αὐτῆς βλέπων, καὶ οἵων ἐφάπτεται καὶ οἷς ἐστιν συγγενής). 
ἀλλ᾽ οὐχὶ τὴν πᾶσαν μετὰ τῶν παϑῶν. «διὰ ταῦτα γὰρ 
σαφῶς τὴν ϑείαν ψυχὴν ἀφελὼν ἀπὸ τῆς παϑητικῆς ἐν 
τῷ ἀϑανάτῳ τίϑησιν, ἅμα καὶ τὸν ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῆς 

Α Α -Ὁ ᾽ ᾽ ᾽ 

πρὸς τὸ ϑεῖον λόγον δυνάμει παραδιδούς. 
᾽ὔ Α 4 - ’ὔ, “- 2 2 ’ 

Τούτῳ δὲ πάλιν τῷ κεφαλαίῳ συνῆψεν ὄντι ἀναγκαίῳ 

τὸν περὶ τῶν μισϑῶν τῶν ὑπαρχόντων ξῶσι τοῖς δικαίοις 
λόγον ἀντιστρόφως ἰ οἷς οἵ περὶ Γλαύκωνα κατέτειναν τ. τιῦν. 
ὑπὲρ τοῦ ἀδίκου λόγοις. ὥστε τρόπον τινὰ καὶ τοῦτο τὸ 
μέσον κεφάλαιον εἶναι τετραμερές" ἑκατέρῳ γὰρ τοῖν δυοῖν 
συνήρτηταί τι συνεισαγόμενον τῷ προηγουμένῳ. 

Τρίτον δὲ ἦν τοῦ βιβλίου μέρος ὃ μῦϑος" διήφηται δὲ 

«(αν καὶ οὗτος εἰς τέτταρα, κεφάλαια. καὶ τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν 
περὶ τῶν διαφόρων ἐν “ἭΑϊιδου λήξεων τῶν χωριξομένων 

ψυχῶν, ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ δικαστικοῦ τόπου λέγεται καὶ 
περὶ αὐτῶν τῶν δικαστῶν καὶ περὶ τῆς ὑπὸ γῆς πορείας᾽ 

τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῆς τοῦ πὐσμου τάξεως, ἐν ᾧ λέγεται, 

τίς τὲ ἡ τοῦ οὐρανοῦ κατασκευή, καὶ τίνες αἵ προϊστάμεναι 
τῆς τάξεως αὐτοῦ ϑεῖαι μονάδες, καὶ τίνες αἵ προσεχῶς 

αὐτὸν κινοῦσαι. καὶ τίνες αἱ ἐκείνων ὀπαδοὶ καὶ δια- 
πόρϑμιοι δυνάμεις" τὸ δὲ τρίτον περὶ κλήρων καὶ βίων 

- 

9 ὧν ἄπτεται καὶ οἴων ἐφίεται ὁμιλιῶν, ὡς ξυγγενὴς οὖσα 
τῷ τε ϑείῳ καὶ ἀϑανάτῳ καὶ τῷ ἀεὶ ὄντι Ῥ]αῦ. 10 ταύτῃ 808. 

1ὅ μισϑῶν τῶν 508. μισϑωτῶν 28 τρόπου. οοτΥ. Ξ6Β. 
24 πορίασ ταῖ, ΟΟΥΥ. τα 217 αὐτῶν, οοτΥ. Η 

μ 0 

18 



ἘΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ᾽ 98 

ἢ ο.,.. ͵ - 2 ξ , » δ ἝΩ καὶ αἱρέσεων ψυχικῶν, «ἐν ᾧΣ λέγεται, πῶς αἱροῦνται; 
τίς ὃ. δαίμων, τίς ἡ ψυχή. τίς ἡ τάξις ἣ τῶν συγκλλή- 
οῶν, τίνες αἵ μετατάξεις αἵ ἀπὸ ἀλόγων εἰς λογικὰ ξῷα; 

αἵ ἀπὸ λογικῶν εἰς ἄλογα, αἵ ἀπὸ λογικῶν εἰς λογικά, αἵ 
5. Δ 322 ς. ᾿ . ἃ κι " Α » « π ἀπὸ ἀλόγων εἰς ἄλογα τὸ δὲ τέταρτον καὶ τελευταῖον, πῶς ὃ 

δ ἢ ; 2 ἢ , . τ. 7 ι 2 , αἵ ψυχαὶ κατίασιν εἰς τὰ σώματα" καὶ λέγεται καὶ ἐν τούτῳ. 
τίς ὃ τῆς “ήϑης ποταμός, τί τὸ πεδίον τῆς “ήϑης, τίνες 

Ο , -Ὡ "»-Ὁ Ο “ ΄ Ὡ, “- ») , αἷ φοραὶ τῶν ψυχῶν αἱἵ τοῖς διάττουσιν ὅμοιαι, πῶς εἰσδύ- 

ονται εἰς τὰ σώματα. τίς ἡ βροντή, τίς ὁ δεισμός, ἃ δὴ 
παρακολουϑεῖν φησιν ταῖς πτώσεσιν τῶν ψυχῶν. Ταῦτα δὴ 
ἀναγκαῖα πάντα πρὸς τὸ δεῖξαι τὴν δικαιοσύνην μεγάλα 

Ε 11δτ. προξενοῦσαν ἀγαϑὰ καὶ ἐν ταῖς λήξεσιν καὶ ἐν ταῖς 

δευτέραις καϑόδοις εἰς τὴν γένεσιν. ὃ μὲν οὖν δικαστιπὸς 

τόπος ἐστὶν μεταξὺ γῆς καὶ οὐρανοῦ, οὐ διότι μόνος ἐκεῖνος 
18 ἔχει δικαστάς. ἀλλ᾽ ὅτι πανταχοῦ προσήκει τοῖς διμασταῖς 

τὰ μέσα, τῷ νόμῳ ἐπανισοῦσι τὰ πρῶτα καὶ τὰ ἔσχατα ἀλ- 
λήλοις᾽ ὡς ἡ μὲν πεμπάς, οὖσα μέση τῆς ἐννεάδος καὶ ἥλοις ὡς ἡ μὲν πεμπάς, οὖσα μέση τῆς ς 
μονάδος, ἱερὰ λέγεται τῆς δίκης. τὰ δὲ χάσματα τὰ διπλᾶ τὰ 
εἰς οὐρανὸν τείνοντα ἀπὸ τοῦδε τοῦ τόπου καὶ εἰς γῆν ἀνα- 

7 ᾿ Ἁ - ς2 23 ἡ "4 ᾽ 
20 γωγά τὲ καὶ καταγωγὰ διπλᾶς ἐπ΄ ἄμφω τάξεις παρίστησιν, 

οὐρανίας καὶ χϑονίας, τῇ μὲν ἀναγωγοὺς εἰς οὐρανὸν [ἂν] 
ἀπὸ γενέσεως καὶ προϊσταμένας ἑτέρας γενέσεως. τῇ δὲ κο- 
λαστικὰς καὶ ὑπὸ γῆς συνωθούσας τὰς ἀξίας τῆς τίσεως. 

σι 

1 ςφ 

3 - 
τὰς δὲ χωριζούσας ἀπ΄ ἐκείνων τῶν τόπων καὶ εἰς γένεσιν 

δ σι περιαγούσας. τὰ δὲ δὴ σημεῖα τὰ περιαπτόμενα ταῖς δὲ- 
κασϑείσαις ψυχαῖς τὰ μὲν ὄπισϑεν τὴν γενεσιουργὸν ἐν- 
δείκνυται ξωήν, τὰ δὲ ἔμπροσϑεν τὴν νοεράν᾽ διότι καὶ ἡ 

Α ἴφ 2 Ἁ Α ᾽ν ’ δ Α Ὰ 9 Α 

μὲν νόησις εἰς τὰ πρὸ αὐτῆς βλέπει. ἢ δὲ φύσις εἰς τὰ 

μετ᾽ αὐτὴν ῥέπει καὶ χαίρει τοῖς ὀπισϑίοις. ὁ δὲ δὴ λει- 

1 8αα. 08. 8 διάττουσιν 10 παρακολουϑεῖ, οοΥΥ. Η 
12 ἐν ταῖς δευτέραις οὖ διότι οὗ νόμῳ βου 1. ΗἢἡὩ 14 οὐ] 

ου 58. | διότι Ἡ, βρούϊυτα 8 110. (οὐχ ὅτι) 117 δὴ αδ6]. μὲν ὃ 
21 ἂν] ἄνω 0}. 29 μετὰ ταύτην, οοτγ. ὕ8. οὗ ἀθ οτ. οἢ. 29 



94 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

μὼν αὐτὴν ἐνδείκνυται τὴν ἀκρότητα τῆς γενέσεως, εἰς ἣν 
αἱ ψυχαὶ συρρέουσιν ὄνωϑεν καὶ κάτωθεν τῆς αἱρέσεως 
ἕνεχα τῶν γενέσεων. ἡἣ δὲ χιλιέτης ὑπὸ γῆς πορεία τὴν 
χϑονίαν περίοδον" κύβος γὰρ ἡ χιλιὰς ἀπὸ δεκάδος καὶ διὰ 
τοῦτο σύνθημα χϑονίας ζωῆς τὸ δὲ μυκώμενον στόμιον 
τάξεως δαιμονίας διοριστιμῆς τῶν τε κολαστικῶν καὶ τῶν 
γενεσιουργῶν περιόδων, εἰς τὴν τῆς | σελήνης σειρὰν 1. τιδν. 
ἀνηρτημένης, ἧς καὶ ὃ μυκηϑμὸς ἱερός. τὸ δὲ δὴ φῶς τὸ 
διῆκον δι᾽ ὅλης τῆς οὐρανοῦ περιφορᾶς αὐτὸν δηλοῖ τὸν 
τόπον, εἰς ὃν ἑνήδρασται ὁ οὐρανός. ὄχημα πρῶτον ὃν τῆς 
οὐρανίας ζωῆς. ὁ δὲ εἷς σφόνδυλος καὶ οἵ ἑπτὰ τὴν ἀπλανῆ 
καὶ τὰς . ἑπτὰ σημαίνουσιν σφαίρας. τὰ δὲ ἄγκιστρα τοὺς 
πόλους, καὶ τὸν ἄξονα ἡ ἠλακάτη" διὸ καὶ ταῦτα μὲν ἐξ 
ἀδάμαντος ὡς ἄτρεπτα καὶ ἀδιαίρετα, οἵ δὲ σφόνδυλοι καὶ 

ἐξ ἄλλων γενῶν διὰ τὴν ἐκ τῶν στοιχείων σύστασιν. ἡ δὲ 

αὖ ᾿Ἵνάγκη παρίστησι τὴν μίαν ϑεότητα τὴν προεστῶσαν 
τῆς εἴμαρμένης καὶ τὴν τάξιν τῶν οὐρανίων κυβερνῶσαν, 
αὐτὴν δηλοῦσα τὴν παρὰ τοῖς ϑεολόγοις Θέμιν" αἵ δὲ 
Μοῖραι τὰς "ατανειμαμένας. τὴν πρόνοιαν τῆς μητρὸς Θέ- 
μιδος, καὶ ἣ μὲν Κλωϑὼ τὴν ἀπλανῆ λαχοῦσα σφαῖραν, ἡ 
δὲ ᾿ἤτφοπος τὴν πλανωμένην; ἡ δὲ “Ἰάχεσις τὸν ὅλον οὐ- 
ρανόν. ὁ δὲ προφήτης καὶ πᾶσα ἡ κατ᾽ αὐτὸν σειρὰ τάξιν 
ἀγγελικὴν ἐμφαίνει μέσην τῆς τε Μοιραίας ϑεότητος καὶ 
τῆς δαιμονίας προνοίας, τῶν ψυχικῶν βίων προστάτιν. ὁ δὲ 
εἰληχὼς δαίμων ἐστὶν ὃ τῶν γενεσιουργῶν βίων ἔ ἔφορος; κυ- 
βερνῶν πᾶσαν ἡμῶν τὴν ἐν τῇ γενέσει πολιτείαν. οἵ δὲ αὖ 
κλῆροι σημαίνουσι τὴν κοσμικὴν τάξιν τὴν ἀφορίξουσαν ταῖς 
ψυχαῖς τοὺς ὀφειλομένους ἑκάστῃ κατὰ τὴν ἀξίαν βίους, ἧς 
ἡ τὸν ὅλον οὐρανὸν διατάττουσα “ἀχεσίς ἐστιν ἡγεμών" οἵ 

10 

1ὅ 

μὴ ὅ 

δὲ βίοι τὰ εἴδη τῶν γενεσιουργῶν ξωῶν τῶν ἐκ τοῦ παντὸς 30 

8 πορία τα΄, οοΥγ. τη 8 μυκηϑμὸς ΜογΥυ8] μῦϑος ἐστὶν Η 
(.. μυ-) οὗ ταΐγῷ ἢ 198: 10 ροβὺ ὃν ἄπδ6 11||. ϑαὺ τᾶ. (ὄντα 
ἽὍῬΜοτυβ) 18 οὗ Ἰηῖτα ἔ 189. 28 ἧς 5608.] ἣν (η οΧ ἡ 



ΕἘῚΣ ΤῊΝ ΠΟΔΙΤΕΙΑΝ 08 

᾿ ἀπονεμομένων ταῖς κατιούσαις ψυχαῖς, πλειόνων ἢ ἐλασσό- 
δασίτι νῶν" αἱ δὲ αἱρέσεις ] προβολὰς λόγων κατὰ τὴν αὐτενέρ- 

σι 

10 

1ὅ 

20 

γητον τῶν ψυχῶν δύναμιν ἐναρμοξομένων τῇ τάξει τοῦ 
ἘΞ ΧΞΎΨ.Ι , » “, ἣ ’ παντός" αἱ δὲ εἰς διάφορα ξῷα μετατάξεις ἀμείνω καὶ χείρω 

“ ὦαι ᾽ ᾽ ν᾿ Ἁ ᾽ ͵ 

τῆς ζωῆΐς ποικίλας διεξόδους κατὰ τὰς διαφόρους δυνάμεις 

λογικὰς ἢ ἀλόγους, τῶν ὁμοίων ἀεὶ πρὸς τὰ ὅμοια φερο- 
μένων κατὰ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ δίκην. τὸ δὲ τῆς 4ήϑης 

’ » » ᾿ ἣ 2 τ ᾿ ᾽ ’ 5 
πεδίον πᾶσαν δηλοῖ τὴν γένεσιν, ἐν ἡ καὶ δαίμονές εἶσι 

᾿ . 5) ἣ » » “-μὝς γενεσιουργοὶ καὶ ἡ ἄλογος ξωὴ συνδεῖται ταῖς ψυχαῖς" ὁ δὲ 
τῆς 4ήϑης ποταμὸς πᾶσαν τὴν ῥύσιν τῶν ἐνύλων καὶ τὸ 

ῥόϑιον κύτος ἡμῶν. ἴὰεὶ λήϑης ἀναπιμπλὰς τὰς ψυχὰς 
τῶν ἀεὶ ἑστώτων λόγων᾽ ἡ δὲ βροντὴ καὶ ὁ σεισμὸς τὰς 
Διὸς ὅμα καὶ Ποσειδῶνος ἄνωϑέν τε καὶ κάτωϑεν περὶ τὴν 

γένεσιν δημιουργίας" ἡ δὲ ἐν νυκτὶ πτῶσις τὴν εἰς τὸ σπο- 
τῶδες καὶ ἀφεγγὲς περιάγουσαν κατάταξιν᾽ αἵ δὲ τοῖς διᾷῴτ- 
τουσιν ἐοικυῖαν φοραὶ τὰς τῶν ὀχημάτων τῶν ψυχικῶν 
γενεσιουργοὺς φοράς, ὃ καὶ διὰ τοῦτο ἀφωμοίωται διάττου- 
σιν ὡς ὁμοιότητά τινα φερόμενα πρὸς τὰ τῶν ἄστρων ὀχή- 
ματα. καὶ τέλος (ὃ) ὕπνος αὐτὴν ἐνδείμνυται τὴν πάρεσιν 

- - » -» “ 3 καὶ τὴν ἀργίαν τῆς νοερᾶς τῶν ψυχῶν ζωῆς ἀπ᾿ ἐναντίας 

ἔχουσαν πρὸς τὴν ἄγρυπνον τοῦ νοῦ ϑεωρίαν. Τοσαῦτα 
καὶ περὶ τῶν ἐν τῷ μύϑῳ σπέρματα νοημάτων ἀναγεγράφϑω 

᾽ - δ ῳ ’ ’ » ’ προκείμενα τοῖς ἐξεργάξεσϑαι βουλομένοις τε καὶ δυναμένοις 

ἀνελίττειν. 

8. τηϑήϊτη ἐναρμοξομένην 11 οὗ ἀθ οὐ. ομϑὶα. 48 ἰ[ ση- 
μαΐνει Ὁ. 16 χκατάταξιν ([αἱὖῦὺ κατὰ τάξιν, 564 800. 6Γ88.}} 
κάτω τάξιν 15. οὗ δ 1915 διάττουσιν (Ιάθτη ν. 1) 1{ φοράς] 
σποράξσξ 20 ἀπεναντίασ (ἀπεναντίως 80) 28 τι 

νυ 



ΕἸΣ ΤῸΝ ΕΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΙ ΜΥ͂ΘΟΝ. ταῖν 

Τὸν ἐν Πολιτείᾳ τοῦ ᾿Ηρὸς μῦϑον,. ὦ φίλε Μαρῖνε, 
4 

, 2 “» ι᾿ 3 ,ὔ } 5 , ς τρίτον ἤδη τοῦτον, ὃν “ρμενίου μὲν εἶναί φησιν ὁ Σω- 

ἐράτης.) Πάμφυλον δὲ τὸ γένος. ἐξηγεῖσϑαι προϑέμενος 
πρῶτον ἡγοῦμαι χρῆναι τόν τε σκοπὸν διελθεῖν τοῦ παντὸς ὅ 

λό ὶ τὴν ἐ ΐ λαί ἦν, ἔπενϑ᾽ ὅσα γου καὶ τὴν ἐν βραχυτάτοις κεφαλαίοις τομήν, ἔπει 
ἡ » »-- 2 ’ ι Ἁ δ᾽ Α δ,» προσφέρουσιν αὐτῷ τινες ἐγκλήματα καὶ τὴν ὑπὲρ ἑκάστων 

2 ᾽ὔ ζι 2.7 “ ᾽ ι "Ὁ 7 ἀπολογίαν, ἣν οἰόμεθα τῷ τὲ Πλάτωνι καὶ τοῖς πράγμασιν; 

ὧν προηγουμένην δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν ϑεωρίαν, εἶναι συμ- 

βαίνουσαν" καὶ μάλισϑ᾽ ὅτι πολλοὶ τῆς περὶ αὐτὸν ἐφήψαντο 10 
κατανοήσεως καὶ τῶν Πλατωνικῶν οἵ κορυφαῖοι, Νουμήνιος, 
9 »οΣἦ}΄ 7 7 ς 7 ς 2 

Δλβῖνος. Γάιος, Μάξιμος ὁ Νικαεύς, Φρποκρατίων, 
9 ΄ῳ Εὐκλείδης, καὶ ἐπὶ πᾶσιν Πορφύριος, ὃν ἐγὼ πάντων 

᾽ὔ ω 2 ΄ῳ ͵ ’ ἤ Α 

μάλιστα τῶν ἐν τῷ μύϑῳ κεκρυμμένων γενέσϑαι φημὶ τέ- 
2 7 Α ᾿ ), 3 , ο΄» ’ -“ -» λεον ἐξηγητήν. τὸ γὰρ ἐφ΄ ἑκάστου τά τε τῇ Πλατωνικῇ 

7 ᾽ 4 -" 9 Ι - 2 ’ὔ ᾽ 
μούσῃ συμφῶνα καὶ τοῖς ἀνελέγατοις τῆς ἐπιστήμης λόγοις 

ἀνευρεῖν μέγας εἶναί μοι φαίνεται καὶ οὐχ ὃ τυχὼν ἀγών" 
καὶ εἴ τι καὶ αὐτοὶ συνεξευπορῆσαι δυναίμεϑα τοιούτοις 

οὖσι καὶ τοσούτοις τοῖς ἔμπροσϑεν, ἔτι μείξονος ἐμοὶ δοκεῖ, 
δεῖσθαι καὶ ϑεῶν ὄντως ἡγεμόνων δεομένης περιωπῆς. 30 
2 5 »ἭὝ ἢ 
“Πρχώμεϑα δ᾽ οὖν ἐντεῦϑεν, ὅϑεν χαὶ προσήκειν ἡγούμεϑα 

τὸν περὶ τῶν τοιῶνδε λόγων πραγματευόμενον, καὶ λέγωμεν 

μὰ ὄ 

1 ἸΏΒΟΥ. τη. ΒΡ. 2 οὗ ἢ 181: 6 ὅσα 80}.1 δσ᾽ ἂν 
10 ἄθθββ8 ἔθυθ δεῖ δὲ ἀκριβείας πλείστης τῷ ἐξηγεῖσθαι μέλ- 

λοντι τὸν μῦϑον διά τε ἄλλα φυϊαὺ ὕ5. 18 οἵ. Ῥοῖρῃ. 8. 

ΒΟ. ΠΟ οδρΡ. 8, 89--4( 1 ἐφ᾽ 56. ἀφ’ 16 τοῖς] Το ὕτοισ 
55. Τηἷ, ΘΧΡ. τη [ ἀνελεγκτοισ τ. ἐ. λόγοισ ἴτα. ταϑ 



ἙΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΊΤΕΙΑΝ . οἵ 

τίς ἢ τοῦδε τοῦ μύϑου πρόϑεσις, ἣν προστησάμενος ὁ 
“Σωκράτης πάντα συνείρει πρὸς αὐτήν, καὶ δι᾿ ἣν αἰτίαν 
μόνον τὸν μῦϑον τοῦτον εἰς μερικὴν ἀνέπεμψεν ἱστορίαν 

4 καί τινα ψυχὴν ἐκ τῆς ὑπερορίας, ἄγγελον τῶν ἐν “Διδου 
δ 118ν. καὶ τῶν ἔξω σώματος παϑημάτων ὧν ὑπομέϊνουσιν αἷ 

10 

ψυχαὶ ποικίλων γενομένην, ψυχὴν τὰ ψυχῶν ἱστορήσασαν, 
ἔπειτα τοῖς ζῶσιν ἔτι τὸν τῇδε βίον ἀπαγγείλασαν ὑπο- 
στησάμενος. 

Τίς ἡ πρόϑεσις τοῦ μύϑου παντόο. 

Τὴν μὲν οὖν πρόϑεσιν οὐ πολλοῦ δεήσεσθαι λόγου νο- 
μίζω τὴν πρώτην ἡμῖν. σαφῶς καὶ αὐτοῦ τοῦ Σωηράτους 
εἰς τὴν σύμπασαν τῆς δικαιοσύνης. ϑεωρίαν αὐτὴν ἀνα- 
πέμποντος, καὶ οὃς καρποῦται μισϑοὺς παρὰ τῶν κρειττό- 
νῶν ὃ τὴν ἐν αὑτῷ πολιτείαν κατακοσμήσας διὰ τῆς ἀρε- 

1ὅ 

20 

2ὅ 

τῆς συμπάσης καὶ τῆς δικαιοσύνης διαφερόντως, ὥσπερ δὴ 

καὶ τὰς ἕναντίας τοῖς παρποῖς τούτοις τιμωρίας; ὅσας ὑπο- 
μένειν ἀνάγκη τὸν τὴν ἐναντίαν ἕξιν τὴν ἄδικον ἐν τῇ 

ψυχῇ "ξατημένον. ᾿Αλλὰ πρὸς μὲν τοῦτον τὸν σκοπὸν βραχύ- 

τατὰ τῶν ἐν τῷ μύϑῳ πάντως ἂν ἐξήρκεσεν, ὅσα κατατείνει 
περὶ τῶν ἐν “Ἥιδου λήξεων περί τε τὸ στόμιον τὸ μυκώ- 
μενον καὶ τὰ τραγικὰ περὶ τὸν ᾿Δρδιαῖον δράματα διατρίβων 
καὶ τὰς ἐπικαρπίας τῶν ὁσίως βεβιωκότων" τί δὲ ἡμῖν αἵ 
περιφοραὶ τῷ μύϑῳ βούλονται τῶν οὐρανίων καὶ ἣ τῆς 
ἀνάγκης βασιλεία καὶ αἱ τρεῖς Μοῖραι καὶ οἵ κλῆροι καὶ 

οἱ βίοι καὶ αἵ τῶν καϑόδων τῶν ψυχικῶν παντοδαπαὶ δια- 

φορότητες ἀλόγων λογικῶν, ἄμιπτοι μεμιγμέναι; πάντα γὰρ 
ταῦτα μίαν ἁρμονίαν ἐχπληροῦν δεῖ τῆς μυϑολογίας ἢ μά- 

2. Ν - -Ὁ- 7 -- Ἁ Α την αὐτὰ προδσερραψῳδῆσϑαι τῷ “Σωκράτει, τοῦτο δὴ τὸ 

4 ἄγγελλον (αγγ ἵν. την 6 δῃ γενομένων ὃ 14 αὐτῷ 
5.} αὐτῶι οἵ, Ῥ]. Χ 608" 16 διαφερόντως) ἀναφέροντος Τ|8. 
διδάσκοντος ν6] διασαφοῦντος 50. 21 ἀρδιαιον οὗ 1 ΒΘΙΏΡΘΥ 

28 ὃῃ αὐτῇ | δὴ τὸ ἴ8.] τὸ δὴ (τὸ 55.) 

Ῥεοσυσβ, θᾶ. ΚΤΟΙ]. 1]. γ 



ο ΠΡΟΚΛΟῪ 

» δ 3 - πάντων ὡς εἰπεῖν ἀτοπώτατον. ΜΜήποτ᾽ οὖν ἐπειδὴ τῆς 
δικαιοσύνης ἕνεκα τὸν περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας ἡμῖν ἐν 

ῳ “- ’ ᾽ὔ ’ ͵ ι ΨΚ 

τῇδε τῆ πραγμαϊτείᾳ συμπασῇ λόγον διεπεράνατο, γαν ἔτι ξ. 118ν. 

ταύτης ἕνεκα καὶ τὰς παντοίας πολιτείας διηρευνήσατο τῶν 
ἐν γενέσει ψυχῶν. ἀντίστροφα καὶ περὶ τῶν ἐκτὸς τοῦ σώ- 

ματος ἐν τῷδε τῷ μύϑῳ διελθεῖν προϑέμενος οὐ τοὺς 
μισϑοὺς μόνον τοὺς ἐν ταῖς λήξεσιν ἡμᾶς ἀνεδίδαξεν, ἀλλὰ 

᾿ Ἁ 2 ν᾿ κῳ -ο᾽ [4 7 -- »} ’ καὶ τὴν ἕν οὐρανῷ πᾶσαν πολιτείαν παράδειγμα τῆς ἀρίστης 
οὖσαν, ὡς καὶ τοῦτο προείρηκεν ὁ Σωκράτης [ΠΧ γΡ. 5692] 
" 3 - , 2.0Ἃ 5 μ᾿ 2 9 , 2 ἥ ἐν οὐρανῷ λέγων αὐτὴν εἶναι, κἂν ἐν ἀνθρώποις ἀνυπόστατος 
ἢ: καὶ τὰς ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην τόπῳ τῶν ψυχῶν φορὰς καὶ 

» 2. Σ᾽ 
αἱρέσεις καὶ ἐπαλλάξεις τῶν βίων, ἀφ᾽ ὧν καὶ αἵ μετὰ σω- 

μάτων πολιτεῖαι ποικίλαι φύονται διῃρημέναι τοῖς ἀλόγοις 

εἴδεσιν τῆς ζωῆς. ὥστ᾽ εἶναι τὸν πάντα σκοπὸν ἀπὸ τῶν 
περὶ δικαιοσύνης ὁρμηϑέντα λόγων κἀνταῦϑα περὶ πάσης 1 
τῆς κοσμιμῆς πολιτείας. ἣν ἐν μύϑου σχήματι Πλάτων ἐκ- 
φαίνει τῶν τε οὐρανίων καὶ τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὴν τάξιν. 
Καὶ πανταχοῦ μὲν ὁ τῆς δικαιοσύνης πρὸς τὴν ἀδικίαν λό- 
γος γίνεται καταφανής, μειζόνως δὲ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ 

πολιτείας" ἐν ῇ ϑεοὶ μέν εἰσι φύλακες ὧς ἀληϑῶς καὶ ἄρ- 

χοντὲες τῶν κοσμικῶν νόμων, οὃς ἦ τε ᾿ἀνάγκη καὶ αἱ ταύ- 
της παῖδες εἰς τὸ πᾶν διαϑεσμοθϑετοῦσιν᾽ δαίμονες δὲ οἵ 
ἐπιτεταγμένοι ταῖς ψυχαῖς καὶ οἵ προφῆται τῶν μοιραίων 
κανόνων τὴν ἐπικούρων εἰλήχασι τάξιν, οὗ μὲν πρὸ τῆς 
γενέσεως ἀφορίξοντες τὰ μέτρα τῶν κλήρων αὐταῖς, οἱ δὲ 
τοὺς γενεσιουργοὺς βίους κυβερνῶντες᾽ ψυχαὶ δὲ ἐφήμεροι, 
φησὶν ὁ προφήτης [». 617]. εἰς τὸ ϑητῶν συντελοῦσαι 

γένος ] ἀνάλογον τοῖς ϑησὶν ὑπηρετοῦσι ταῖς ἐσχάταις τῶν 5. 1ττ. 

8 διεπεραίνατο αν. 4 τὰς] τὰ οὔτι Μαϑῖο ρϑύρϑυϑχῃ ϑ6}. 
οοΙητηδϑῦθ ροϑὺ ἀντίστροφα Ῥοβδῖΐο 18 δὴ παντοίοις 
10 πλάττων Ἀδὰ. 17 οχοϊαϊπα ροϑὺ ἐκφαίνει δηλῶν ν6] 5ἰτα.Ὁ 

21 ϑητῶν] ϑνητὸν (ϑητικὸν 50.) 28 ὑπηρετοῦσι] ὑπηρε- 
τοῦσαι Ἡ (μοη 1601) 
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κρειττόνων προνοίαις, [ἃς] καὶ οὗ ϑεοί φασιν τὴν γένεσιν 
2 ’ » 9 2.»ϑ». 9 ’ὔ - ς 2 
ἐπιστρεφομένας ϑητεύειν, ἀλλ ἀδαμάστῳ τῷ αὐχένι 

ϑητευούσας ἀνάγεσϑαι πάλιν ἐντεῦϑεν καταλιπούσας τὴν 
γένεσιν, παραδείγματα γιγνομένας τῶν ἐκ τοῦ ϑητικοῦ γέ- 

δνους εἰς τοὺς ἐπικούρους ἀναπεμπομένων καὶ τοὺς ἄρχοντας, 
δ ς᾽»; ’ ᾿ , . ὦ ᾿ 2; ὅταν ὑπόχρυσοι γένωνται τὴν φύσιν" ὥσπερ ἔμπαλιν ἄνω- 
ϑὲν εἰς τὸν τῶν ϑητῶν χωροῦσι κλῆρον αἷ τὸν ὅλον κόσμον 

΄ῳ ῳ γχῳ 9 5 συνδιοικοῦσαν ψυχαὶ τοῖς ϑεοῖς, ἡνίκ ἂν ὦσιν ἐπτερωμέναι, 
Ἁ Ο -“ὕ-ὦ Ἃ 2 - 7 ᾿ » 4 ἥ 

τὴν ξαυτῶν [ἢ] ἀδρανῆ ποιήσασαι ζωὴν καὶ τὸν τόνον 
2 ’ - ’ “ 2 5 , - 10 ἑκλύσασαι τῆς μετεωροπορίας. Ταῦτα δ᾽ οὖν πάντα σαφῶς 
οἶμαι παρίστησιν ὑπὸ τοῦδε τοῦ μύϑου λεγόμενα τὸ παρά- 

“ - ’ 2 Ὁ ᾽ ᾽ δειγμα τῆς Σωκρατικῆς πολιτείας ἐν τῷ κόσμῳ, δεικνύντα 

τοὺς φύλακας, τοὺς ἐπικούρους, τοὺς ϑῆτας τοὺς ϑεούς, 

τοὺς δαίμονας, τὰς ψυχάς καὶ οὐ μόνον τοὺς τῆς δικαιο- 

15 σύνης καὶ ἀδικίας ἀναδιδάσκει μισϑοὺς οἵτινές εἰσιν ἀπελ- 

ϑούσαις ἐνθένδε ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτείας ὅλης 

τὸ εἶδος ἐν τῷ παντὶ προὐπάρχον ἀποφαίνει καὶ τοῖς ἐν 
τῷ παντὶ γένεσιν πρώτοις μέσοις τελευταίοις" ἵνα μὴ μόνον 

΄ῳοῳ δ ΄τἷτὖῳ « ““ὩἡἢὦὋἪ πολιτικῶς ὁμοῦ τῇ δικαιοσύνῃ καὶ ὃ περὶ τῆς ἀρίστης πο- 
[4 » 4 Α Ν 7 2 ’ ’ 0 λιτείας συνεξετάξζηται λόγος καὶ διὰ ταύτης ἐκείνη γίγνηται 

καταφανής, ἀλλὰ καὶ τὸν ϑεωρητικώτερον τρόπον καὶ μυϑι- 

κῶς, μᾶλλον ὃὲ μυστικῶς. εἰς τὸ πᾶν ἡμῶν ἀνατεινομένων 
ματν. τὰ αὐτὰ μειζόνως ἀναϊφαίνηται᾽ τῆς μὲν προνοίας κἀν- 

ταῦϑα τὴν δικαιοσύνην διοριζούδης ἀπὸ τῆς ἀδικίας διὰ 

ο5 τῆς τῶν ὀφειλομένων καϑ᾽ ξκατέραν ἀποδόσεως καὶ τῶν 
δικαστῶν μέτρα τὰ προσήκοντα νεμόντων ἀμφοῖν οὐράνια 

καὶ χϑόνια,. τὰ μὲν εὐπαϑείας τὰ δὲ τληπαϑείας, τῆς δὲ 
ἱμὲ - Ϊή ’ ’ , Ἁ -"Ὗ -»Σ΄3“Ἅ 

ὕλης τοῦ κόσμου πολιτείας σαφεστέραν καὶ τὴν τῶν δικαστῶν 

ἡμῖν ποιούσης ἐνέργειαν᾽ διὰ γὰρ ἐκείνην καὶ οὗτοι τὸν 
80 ὅρον ἀκλινῆ τῆς προνοίας ἐν ταῖς ξαυτῶν προΐστανται κρί- 

11. κρειττόνων ..1. καὶ, ἴῃ βρδύϊο προνοίαις σχολῇ Μογὰβ 
(ροβ515 Ἰριίαν ἃς δὴ) [ οἵ. 6 οὐ. οἰ 81]ά. 48 6 ςἔ,ΡΙ. ΠΙ 4189. 

- 

8 οὗ, Ῥμαράν. 2469 9 ἢ 46]. 508. ΝΕ ἐν τὸ ζ ΄- δ 

." 1 -.-«΄ “- 
ῷ ν ἧς . " 
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ὅεσιν, ἑπόμενοι τοῖς τε οὐρανίοις ἡγεμόσιν καὶ ταῖς ἐφεστώ- 
σαις τῷ οὐρανῷ πάσαις ἀρχαῖς, ἃς ἀποδρᾶναι τῶν ἐν τῷ 
κόσμῳ πάντων οὐδενὶ δυνατόν. Καὶ εἴπερ ὄντως ἐϑέλοις 
δ» ι , - -» » Α -» , ᾿ ἰδεῖν τὸ πλέγμα τῆς μιᾶς τοῦ παντὸς τοῦδε πολιτείας καὶ 
τῶν νόμων τῶν ἐν αὐτῇ καὶ τῶν ἀρχόντων, ἴδε πρῶτον ὅ 
μέν,. ὡς ἔφαμεν, τὰς ὑπερκοσμίους τῆς τάξεως αἰτίας πάσης 

, ’ ᾿ ᾿ , Ά Α ’ ᾿ς ἢ ᾿ τὴν τὲ μονάδα καὶ τὴν τριάδα᾽ τὰς Μοίρας λέγω καὶ τὴν 
᾿Α ». ς 3.ϑ. “' Δ ’ὔ ᾽ ω δ ὔ 2 ὔ νάγκην, ἄφ᾽ ὧν οἱ νόμοι πάντες οἵ κοσμικοί, 4εύτερον 

Ἁ ᾿ ν᾿. ς ’,ἤ 7 -ο Α - ΟὟ δὲ τὰς. τὴν ἁρμονίαν συνεχούσας τοῦ παντὸς Σειρῆνας, ἵνα 
κἀνταῦϑα. διὰ μουσικῆς ἡ πολιτεία συνεστῶσα φαίνηται καὶ 10 
ταύτης ἀεὶ μενούσης μένῃ καὶ ἡ τάξις" ἧς μὴ μενούσης 
ἐλύετο τῆς πολιτείας τὸ εἶδος, ὡς αἱ Μοῦσαι λέγουσιν 
[ὙΠ ρ. δ464]. Τρίτον δὲ αὐτοὺς τοὺς ϑεοὺς τοὺς οὐρα- 
νίους,. φύλακας. ὡς ἀληϑῶς ὄντας ἐγκοσμίους τῶν παντοίων 
ἐν τῷ κόσμῳ νόμων ὁλικῶν τὲ καὶ μερικῶν. Τέταρτον δὲ 16 
τοὺς ἐπὶ 'ταῖς ψυχαῖς τεταγμένους ἄρχοντας εἶτε ἀγγέλους 

ΒΡ. . - ’ ς ᾽ὔ ᾿Ὶ 2 Α “Ὸ 3 εἴτε δαίμονας τῶν βίων ἡγεμόνας, τὴν ἀπὸ τῆς αὐτεξου- ἐ 18:. 
σίου φορᾶς ἀστάϑμητον αὐτῶν κίνησιν τάττοντας καὶ οὐκ 

κω 
΄κὡὦ5»“» ν) ἃ ἐῶντας. παρεκβαίνειν. τοὺς ὅρους τῆς προνοίας ἢ τῆς δίκης. 

Πέμπτον. τοὺς. δικαστὰς τῶν εὖ ἢ κακῶς βιούντων. τοὺς 530 
ἀποφοιτῶντας ἀπὸ. τῶν νόμων ἐπιστρέφοντας αὖϑις εἰς τὴν 
ὅλην τάξιν. καὶ τοὺς ἐκείνης ἐξεχομένους διὰ τῶν τιμῶν 
ἀκλινῶς͵ αὐτῆς ἔχεσϑαι -παρασκευάξοντας. ἍἝκτῃ δ᾽ ἐν γε- 

“« : 2 " νεῇ. φὴσὶν Ορφεύς, τοὺς δημίους τοὺς κοσμικούς, οἷ 
τοὺς. τυραννικῶς βεβιωκότας ἄγριοί τινες ὄντες καὶ ἀἁπαραί- 95 
τήτοι κολάζουσιν διαλαμβάνοντες" οἷς ὑπέστρωται τὰ τῆς 

’ ᾽ς. Α 4 μω 4 ὔ -Ὥ, τίσεως δεσμωτήρια καὶ τὸ ἔσχατον καὶ φρικωδέστατον τῶν 
- 2 ᾽ » ᾽ Ν ς ὔ ὔ Ἁ ψυχῶν οἰἱνητήριον καὶ κολαστήριον ὃ Τάρταρος. Ταύτην δὲ 

πᾶσαν τὴν σύνταξιν νοήσας ὄψει πῶς οὐδὲν διαφυγεῖν 

μλ 11 -ναῦ -- 21 αὖ- 1. Μογυβ Ἡ Μαΐυβ (ααἱ οπι. 90 εὖ ἢ -- 
21: τῶν) 18 ἀστάϑμητον Μοτυβ Η] ὡς στάϑμη τῶν Ναῖυβ Ϊ καὶ 
οχῃ. Η 24 οἵ, ΡΙ. ῬΆΠ6Ό. 669 “τὸὐ κόσμι᾽ ὀὐδ᾽ τοὺσ κοσμι- 
κὸύρ: ᾿ΣὩΡ̓ ταὺςτοῖσ 209 οὐδὲν] οὐδενὶ ὅ0Ε. 

-ῳ᾿ 
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δυνατὸν τὴν ὅλην πρόνοιαν τῶν ϑεῶν, καὶ ἰδὼν τὸ παρά- 
δειγμα τῆς ΖΣωκρατικῆς πολιτείας οὐράνιον ὑπάρχον εὑρή- 
σεις καὶ τοῦτο εὑρὼν τὸν σκοπὸν τῆς μυϑολογίας ταύτης 

καταδήσει τὸν τελεώτατον. καὶ πῶς γὰρ ἦν δυνατὸν τοὺς 
ὅ μισϑοὺς ἀναδιδάξαι τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, οὃς ἐν τῷ 

παντὶ κομίζονται, μὴ ἐνδειξάμενον ὅτι τέτακται τὸ πᾶν καὶ 

ὡς ἄρχοντές εἰσιν προτεταγμένοι τῶν ὅλων καὶ μία πρόνοια 
διήκει κοσμοῦσα τὰ μέρη; ταύτην οὖν ὃ μῦϑος ἡμῖν ἐκ- 
φαίνων καὶ τοὺς περὶ τῶν περιφορῶν λόγους καὶ τοὺς περὶ 

10 τῆς τάξεως ὅλης παρεισεκύκλησεν᾽ ἢ οὐκ ἂν οὐδ᾽ οἱ μισϑοὶ 
τῶν δικαίων καὶ τῶν ἀδίκων ἦσαν εὐπαράδεκτοι τοῖς 
ἀκούουσιν. 

μ1δν. Πόσα δεῖ προληφϑῆναι τῶν ψυχικῶν κρίσεων. 

Καὶ εἴ με δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν, ἡγοῦμαι τῶν μισϑῶν τού- 
ἴό τῶν οὐκ ἄλλως δειχϑῆναι δυναμένων ἢ δυεῖν τούτοιν προ- 

αποδειχϑέντοιν, ἑνὸς μὲν τοῦ χωριστὰς εἶναι σωμάτων τὰς 
ψυχάς, ἵνα οὖσαι κομίσωνται μισϑοὺς ὧν ἐν σώμασιν οὖσαι 

ἐν σώμασιν ἔπραξαν (μὴ οὔσας γὰρ ἀδύνατον). ἑτέρου δὲ 
τοῦ πρόνοιαν εἶναι (μὴ γὰρ οὖσαν τὴν ἀξίαν δρίξειν τοῖς 

30 βίοις ἀμήχανον᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ εἶναι δεῖ τὸ λαμβάνον τοὺς 
μισϑούς, τὰς ψυχάς, οὕτως εἶναι δεῖ καὶ τὸ διδόν, τὴν 
πρόνοιαν καὶ τοὺς ἐν τῷ παντὶ νόμους) --- τούτοιν δ᾽ οὖν 
ἀμφοῖν ἀναγκαίοιν ὄντοιν ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν μισϑῶν λόγοις, 
ἐπειδὴ ϑάτερον αὐτῶν προκαταβέβληται δι᾽ ἀποδείξεων ἀνε- 

85 λέγατων. χωριστὰς εἶναι τὰς ψυχὰς σωμάτων μὴ φϑειρο- 
μένας ὑπὸ τῆς σφῶν αὐτῶν πονηρίας τῆς ἐσχάτης, ἔδει τὸ 
λοιπὸν ὑπομνήσεως ἀξιώσαντα καταδήσασϑαι δι᾿ ἀμφοῖν οὺὃς 
ἀναδιδάξαι προὔϑετο τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων μισϑούς. 

Τοῦτο δὴ οὖν καὶ αὐτὸς ἐργαζόμενος, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ 

4 καταδήσξι 14 εἴ μὲ ὅ08.7 εἰ μὲν 17 ἵνα οὖσαι 
Μοτὰβ ΗἹ 1. ἕνα΄... (οὕτως ΝΥ 6μα].) 22. καὶ] κατὰ ὕ. 
28 ἐν α6]. ὕπ. 
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Α Α - ’ ᾽ 2 ’ 4 Α Α τὸν περὶ τῶν κυκλῶν λόγον εἰς μέσον παρήγαγεν καὶ τὸν 

περὶ τῶν μοιρῶν" ἵνα δὴ γνώριμον γένηται, καὶ ὅτι τέτακται 
τὸ πᾶν καὶ ὅτι προὐπάρχει τὰ τάττοντα τῶν ταττομένων. 

εἰ γάρ ἐστι τάξις ἐν τῷ κόσμῳ μία καὶ πρόνοια τῆς τάξεώς 

ἐστι [καὶ] ταύτης καὶ οὐδὲν ταύτης ἔξω γενέσϑαι ϑεμιτὸν 

τῶν τελούντων εἰς τὸ πᾶν, ἔστι δήπου καὶ εἰς τὰς ψυχάς 
2 4 4 4 ᾿ ἂῳ 93 9 93 τις ἀπὸ ταύτης "αϑήκουσα διανομὴ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν. ἐν 

παντὶ γὰρ ζῴῳ κατὰ φύσιν διαπειμένῳ τὰ μέρη βλέπει πρὸς 
τὸ ὅλον καὶ ἐκεῖ τάττεται ] ἕκαστον, οὗ ταχϑὲν οὐ σα- ἢ. 19τ. 
λεύσει τὴν τοῦ ὅλου τάξιν. Οἵ μὲν οὖν τῷ αὐτομάτῳ καὶ 
τῇ τύχῃ τὸ πᾶν ἐπιτρέψαντες οὐδὲν γίνεσϑαί φασιν κατὰ 
πρόνοιαν καὶ δίκην. νοῦν δὲ καὶ λόγον ὕστερα ποιοῦσιν 
τοῦ αὐτομάτου καὶ γεννῶσιν ἀπὸ τῶν χειρόνων τὰ ἀμείνονα 
καὶ ἐκ τῶν ἀλόγως κινουμένων τὰ κατὰ λόγον ζῶντα᾽ τοῖς 

δὲ εἰς τὴν τάξιν βλέπουσιν, ἣν ἔχουσιν αἵ τοῦ οὐρανοῦ 
περίοδοι, ταύτας μὲν εἰς νοερὰς εἰκότως ἐδόκει καὶ ϑείας 
ἀνάγειν αἰτίας. ταύταις δὲ ἑπόμενα πάντα ποιεῖν τὰ ἐντὸς 
οὐρανοῦ, καὶ ταῖς κυριωτέραις κινήσεσιν ἀκολουϑούσας τὰς 

ἀκυροτέρας (ἐπεὶ καὶ ἐν πᾶσι ξῴοις τοῖς κυριωτέροις ἕπεται 

μορίοις τὰ ἀκυρότερα), καὶ οὕτω δὴ τὸ πᾶν εὐνομούμενον 

δεικνύναι. πάντων ἔκ ϑεῶν ἀνηρτημένων τῶν οὐρανίων. 
εἰ ἄρα ἔδει τοὺς μισϑοὺς ἀναγκαίους ἀποδεῖξαι τῶν ψυχῶν, 

ἔδει καὶ τοὺς περὶ τῆς κοσμικῆς τάξεως λόγους αὐτὸν μὴ 
παρελϑεῖν. ἀλλ᾽ ὑπομνῆσαι καὶ περὶ ταύτης, ὡς ἦν τοῖς 

σροχειμένοις συμβαῖνον καί μοι δοκεῖ διὰ ταῦτα καὶ ὃ 
μηδεὶς ἔχει τῶν μύϑων παρ᾽ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ τῶν καϑ᾽ ἕκαστα 
ποιεῖσϑαι τὴν ἀφήγησιν, οὐκ ἀρκούμενος τοῖς κοινοῖς περὶ 

τῶν ψυχῶν λόγοις. ἐν μὲν γὰρ τοῖς κολαζομένοις ὃ ᾽4ρ- 
διαῖος παρείληπται, τῶν τις τυραννικῶς βεβιωκότων, ἐν δὲ 

προ το 
8. τάττοντα τῶν ταττομένων 58. τιῦ ἔὄ καὶ 46]. 8618. | 

τἰϑεμιτὸν 11 οὐδὲν] οὐδὲ αὖ νἱᾶ. (οὐδὲν οὐδὲ ἴθ. ΠῚ 
20 ἀκυρώτερα 21 ἔκ 50}.] εἰσ 29 τῶν τις Ἰταϊύαθ!ο Ηδτο- 
αοὐϊ (δύορίη δᾷ 1 51) 

10 
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ταῖς αἱρέσεσι τῶν ψυχῶν οἵ Ὁρφεῖς, οἵ Δΐαντες, οἱ Ὀδυσσεῖς" 
αὐτὸς δὲ ὃ τῶν πραγμάτων διδάσκαλος ὃ Ἦρ ὃ Πάμφυλος, 
ἵνα διὰ πάντων γένηται γνώριμον, ὅτι μέχρι τῶν ἀτομωτά- 

Ε1ϑν. τῶν οἱ μισϑοὶ τῆς τε δικαιοσύνης εἰσὶ καὶ [ τῆς ἀδικίας, 

5 καὶ οὐ τὰ ὅλα προνοεῖται μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ καϑ' ἕκαστα, 
ϑεῶν ὄντων καὶ δαιμόνων ὑπουργούντων τοῖς ϑεοῖς. τῶν 
ταττομένων μιᾷ τάξει χρωμένων ἄνωθεν ἄχρι τῶν ἐσχάτων 
ἀνελισσομένῃ. διά τοι ταῦτα καὶ ἐν Γοργίᾳ [ρ. ὅ25] τῶν 
αὐτῶν ἕνεκα, λέγω δὴ τῶν ὑπὲρ δικαιοσύνης καὶ συμπάσης 

10 ἀρετῆς ἀγώνων τὸν κατήγορον αὐτῆς ἀμυνόμενος. εἰ καὶ 
μὴ τὸν διηγούμενον ἐποίησεν τὸ μυϑολόγημα πρόσωπον 
μερικὸν ἢ τοὺς κολαζομένους τῶν καϑ' ἕκαστά τινας. ἀλλ᾽ 

οὖν οὐ παντελῶς ἀπέσχετο τούτων, εἰς τὴν Ὁμήρου ποίη- 
σιν ἀναφέρων τῶν ἀτόμων τὴν μνήμην᾽ ἐκεῖνον γὰρ ποιῆ- 
σαί τινας τῶν τυράννων κολαζομένους ταῖς μεγίσταις κολά- 

σεσιν. πρέπει γάρ, οἶμαι, τοῖς ὑπὲρ δικαιοσύνης λόγοις ἡ 

μέχρι τῶν καϑ' ἕκαστα προϊοῦσα ποίησις τῆς δίκης. ἐκεῖ 
μὲν οὖν, εἰ καὶ πολὺς ἦν καὶ ὃ ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης. 

λόγος, ὡς ἔφην, ἀλλ᾽ οὐ προηγουμένης ἐτύγχανε τῆς ξητή- 
20 σεως ἐν δὲ τῇ Πολιτείᾳ καὶ τῶν περὶ πολιτείας σκεμμάτων 

εἰς τὴν δικαιοσύνην ἀναφερομένων ἀναγκαίως δήπου καὶ 

τὰ μυϑικὰ ταῦτα πλάσματα δι’ αὐτῶν χωρεῖ τῶν καϑ' 
ἕκαστα, τοὺς τῆς δίκης ὅρους ἐκφαίνοντα καὶ ἀπὸ τούτων 
ἀνελέγκτως πιεξοῦντα, καὶ ὃ ἀφηγούμενος εἷς τίς ἐστιν ἀνήρ, 

8 μετὰ τὴν ἐν πολέμῳ τριβὴν καὶ τοὺς ἄϑλους, οὃς ἀϑλοῦσιν 

αἵ ψυχαὶ τὸν ἐν τῇ γενέσει πόλεμον μεταχειριξόμεναι, πρὸς 
τὴν χωριστὴν ἀνηγμένος καὶ τὴν ἔξω γενέσεως ξωήν, δι᾽ 

ἢ 301. ἧς κατεῖδεν ὡς διάφορος ὧν καὶ οὐχ [ὑπὸ τῶν] ἄϑλίων 

1 οι 

2 πῥαϑμάτων 55. τηὃ 6 οχοιϊαϊπθ τῶν ταττόντων Ῥοϑύ 
ὄντων αὶ | καὶ Η. πθ6 ῥδτηθη ϑρποβοῖῦ Μουὰβ πθὸ Β. Ποῦ βραύυτη 

11 τὸ διηγ., οοΥγ. 8. 22 χωρεῖ 80}. χωρεῖν 25 τρι- 
βὴν] δια 58. ὃ 4538 -τεῖδεν --- Ῥ. 104, 2 πᾶσα[ν 8011 16ρ΄. Η οὐ 
Μοτγὺβ (ααἱ οτὰ. καὶ οὐχ --- εἰσιν) ἀδιάφορος Μοτυθ ] ἀϑλὰ αὖ ἴπ0.Η 
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τῶν] γενεσιουργῶν [δαμείς, οἷοι οἵ πλείους] εἰσίν, οὗτος 
πᾶσαν τὴν τάξιν τῆς ἐν τῷ παντὶ προνοίας ἀναπόδραστον 
οὖσαν καὶ μέχρι τῶν ἁτομωτάτων διατείνουσαν καὶ ἐξέφηνεν 
ταῖς συγγενέσι τῶν τοιῶνδε λόγων ψυχαῖς. τοῦτο μὲν οὖν 
ἑπόμενόν ἔστιν, ὥσπερ εἴρηταί μοί, τοῖς περὶ τῶν μισϑῶν 
τῆς τε δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀδικίας ϑεάμασιν. 

Ἢ δὲ δὴ τῶν κεφαλαίων τάξις ἄρχεται μὲν ἀπὸ τῶν 
λήξεων τῶν ψυχικῶν, τελευτᾷ δὲ εἰς τὰς καϑόδους αὐτῶν 
τὰς εἰς τὴν γένεσιν, μέσην δὲ αὐτὴν παρεισκυκλεῖ τὴν περὶ 
τῶν ὅλων ϑεωρίαν, ἀφ᾽ ὧν καὶ εἰς τὰς ψυχὰς ἡ διακό- 
σμησις χωρεῖ τάς τε τῶν λήξεων τυγχανούσας τῶν ὀφειλο- 
μένων καὶ τὰς εἰς τὰ σώματα φερομένας. καϑ' ἑκάτερον δὲ 
τῶν ἄκρων τοῖς κεφαλαίοις τὰ μὲν ἄρχοντα παραλαμβάνειν 
ἔοικεν ὃ λόγος τὰ δὲ ἀρχόμενα, καὶ τῶν ἀρχόντων τὰ μὲν 
ἐξῃρημένην ἔχοντα τὴν ἐπιτροπείαν τὰ δὲ πρὸς τὰ ἀρχό- 
μένα συντεταγμένην, καὶ τῶν ἀρχομένων ὡσαύτως τὰ μὲν 
τῆς καλλίονος ὄντα μερίδος τὰ δὲ τῆς χείρονος καὶ ἀλογω- 
τέρας. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν λήξεων οἱ μὲν δικασταὶ τὴν ὁλικω- 
τέραν προβέβληνται πρόνοιαν τῶν ψυχῶν, οἱ δὲ ὑπηρετοῦντες 
αὐτοῖς δαίμονες τὴν μεριπωτέραν (ὧν εἶσιν καὶ οἵ διάπυροι 
καὶ ἐπὶ τῶν ἀσπαλάϑων κνάμπτοντες τὸν ᾿Δρδιαῖον)" καὶ 
ἐπὶ τῶν καϑόδων αἱ μὲν ἸΠοῖραι τῶν κατιουσῶν εἰσιν ἐξῃρη- 
μέναι ψυχῶν, οἵ δὲ εἰληχότες αὐτὰς δαίμονες σύνταξιν 
ἔχουσι πρὸς αὐτὰς κατὰ τὰς τῶν βίων διαφοράς. καὶ αὖ 
πάλιν ἐν μὲν ταῖς λήξεσιν ἀμείνους... «νον νννςν τὰς τιον. 

2 9 Α - 9.»Α0.Ἃὲ - ἢ ἕξις Οὐρανὸν ........ τῶν ἐπὶ γῆς διαβιω ...... πέμ- 
σπεσϑαι......««ὐὐννον τὰς ψυχὰς ὧν τὸ μέσον, οἱ ....... 
διειλήφασιν᾽ ἐν δὲ ταῖς καϑόδοις τῶν ψυχῶν εἰς τὰς τῶν 

1 οὗτος Η] αὐτὸς Μοτυβ 4 δὴ) συνιείσαις 18 τοῖς κεφαλαίοις 46] Κ0!., τῆς κοσμολογίας ἴΤ5. 1ὅ ἐπιτροπὴν ταϑ 
21 κνάπτοντες Ρ]. οὐ βυρτῶ 1 118, 28 2ὔ τὰς --- 238 διει- 

λήφασιν οὖ 28 τῶν ψῳ. ε.. τὰς 50108 Ἰορ, Η δύο Μογυβ) 100 ἔδυβ 
1πὸῦὸ. πύου ἀμείνους οὐ διειλ. 26 πέμπουσαι Μοτυβ 28 κα- 
τειλήφασιν Μογὺβ 
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« ΄ ’ κ 2 Ἁ ΠΣ 9 ᾽ δ 9 λογικῶν ξῴων γενέσεις καὶ εἰς τὰς τῶν ἀλόγων ὡς εἰς με- 
3 γάλα μέρη ποιήσασϑαι τὴν διαίρεσιν. τούτων δὲ ἐφ᾽ ἕχά- 

τέρα τῶν λόγων τεταγμένων ἢ περὶ τῆς κοσμιμῆς τάξεως 
ϑεωρία τὴν μέσην ἀπείληφε χώραν. ἐἰς ἣν ἀπὸ τῶν λήξεων 
2... ν - τι 2,2 ἢ 2 ᾿ ἢ ,ὔ ὅ ἐπάνεισιν ὁ μῦϑος καὶ ἀφ᾽ ἧς εἰς τὰς γενέσεις κάτεισιν 
Ὃ-ο Α͂ , Ἁ “ἢ -Ὄ Ι Δ ᾿ -"5: 

τῶν ἕῴων καὶ τὰς τῶν ψυχῶν διαιρέσεις. αἵ γὰρ Μοῖραι 
, 9 ’ 2. ’ } »" ΄ Α τούτων ἀμφοτέρων εἰσὶν συναγωγοί, καὶ ταῖς λήξεσι τὰ 

προσήκοντα μέτρα καὶ ταῖς καϑόδοις ἀπομερίζουσαι" διὸ καὶ 
πᾶσα κάϑοδος τῆς μοιραίας δεῖται πονήσεως καὶ πᾶσα λῆξις 

10 χείρων τὸ καὶ βελτίων. μέρη γάρ ἐσμὲν τοῦ παντὸς καὶ 
ἡμεῖς" ἀνιόντες οὖν καὶ κατιόντες δεόμεϑα τῶν Μοιρῶν, εἰ 

καὶ ὁτὲ μὲν αὐτῶν μετέχομεν κατὰ τὰς ἀσωμάτους ἡμῶν 
ξωὰς ϑειότερον τρόπον ὁτὲ δὲ κατὰ τὰς σωματικὰς δαιμονιώ- 
τερον, καὶ ὁτὲ μὲν ὡς ϑεῶν (ἵνα τὸ δοκοῦν εἴπω σαφῶς) 

16 ὁτὲ δὲ ὡς τὴν εἱμαρμένην εἰληχυιῶν. αὗται δ᾽ οὖν καὶ 
τῶν ταῖς οὐρανίαις περιόδοις ἑπομένων ψυχῶν τὰς περιό- 
δους καὶ τῶν τὰς χϑονίας ἀνελιττουσῶν ἀφορίξζουσιν. ἀλλὰ 

.“- Α ι 9 Ο . »" Α ’ὔ ᾽ὔ ταῦτα μὲν καὶ εἰς ὕστερον᾽ τῶν δὲ κεφαλαίων ταύτῃ διῃρη- 
; “ Α“ ΄“Ξὄ “« μένων καὶ τῆς πάσης ἡμῖν ἐκπεφασμένης τοῦδε τοῦ μύϑου 

ἤ ’ὔ 2 “- ᾽ὔ Ω’ Α 9 - 3 

20 προϑέσεως κατίδωμεν ἐκεῖνα λοιπόν, ὕσα τινὲς ὀχλεῖν ξἕω- 

ϑότες τὴν τοῦ Πλάτωνος φιλοσοφίαν ὑποκρούειν εἰώϑασιν 
» »-»- 2 - Ὰ 2 ’ ἔ 31: περὶ [ τῶν ἐν τῷ μύϑῳ ἴἐξηγήσεων. 

3 δ ΄ω Ὁ μὲν Ἐπικούρειος Κωλώτης ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτωνι, 
ὅτι τὴν ἀλήϑειαν ἀφεὶς τὴν ἐπιστημονικὴν περὶ τὸ ψεῦδος 

- 3 διατρίβει μυϑολογῶν ὡς ποιητής. ἀλλ᾽ οὐκ ἀποδεικνὺς ὡς 
9 ᾽ . » ΩΡ’ Α δ Α 2 ’ ΝΕ ἑπιστήμων᾽ καὶ ὅτι πρὸς ἕξαυτὸν μαχομένως ἐν μέν γε 

νι 2 

1 καὶ Ἡ (. ἀυθιθμη85)] τὰς δὲ Μοτὰβ 8 ἀπομερίξουσὰάι 
12. 14. 16 ὅτε 18 τότε 16 περιφοραῖς [[5. 

17 δηΐθ ἄφορ. Θογᾶϑασα ὧν αὖ νἱᾷᾶ. 18 μὲν 55. τη 22 τῶν 
-- 24 ἐπιστημο- (ν. 1---8) 5011]. Μοτὰβ Η; τῶν --- ἐξηγήσεων 
ΜογὰΒβ] ... ἂν. .μυ΄... λημένων Ἡ (ροβ815 διηγήσεων διαὺ παρει- 
λημμένων) 28 Ὁ μὲν (οὖν 868. [ κολώτης Η οὗ 1 ΒΘΙΏΡΘΥ 
οἵ ὕβομονυ Εἔριο. 410 Μϑουοῦ. ἱπὶ βοῖημ. 1 2, 8864. οὐ βαρτϑι 
119, 2 260 μαχόμενος Η 
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προοιμίοις τῆσδε τῆς πραγματείας ἐλοιδόρησε τοὺς ποιητὰς 
ὡς περὶ τῶν ἐν “Ἄιδου φρικτὰ τοῖς ἀκούουσιν) πλάσαντας 

καὶ ϑανάτου φόβον ἐντεκόντας τοῖς ἀκούουσιν [ρ. 605. 
ἐπὶ τέλει δὲ καὶ αὐτὸς μεϑήρμοσεν τὴν φιλόσοφον μοῦσαν 
εἰς τραγικὴν τῶν ἐν “Διδου πραγμάτων μυϑολογίαν᾽ τὸ γὰρ ὁ 
στόμιον τὸ μυκώμενον ἐκεῖ καὶ οἱ διάπυροι ἄγριοι τοῦ τυ- 

ράννου δήμιοι καὶ ὁ Τάρταρος καὶ ὅσα τοιαῦτα τίνα, φη- 
σίν, τραγῳδιοποιοῖς ἀπολέλοιπεν ὑπερβολήν; καὶ τὸ τρίτον, 
ὅτε τοὺς τοιούσδε μύϑους πολὺ τὸ μάταιον ἔχειν ἀναγκαῖον" 
τοῖς μὲν γὰρ πολλοῖς οὐδὲ συνεῖναι δυναμένοις αὐτῶν εἶσιν 1ὸ 

ἀσύμμετροι, τοῖς δὲ σοφοῖς οὐ δεομένοις ἀμείνοσιν ἐκ τῶν. 

τοιῶνδε γίνεσϑαι δειμάτων περιττοί" πρὸς τίνας οὖν γρά-. 
φονται, παρ᾽ αὑτῶν εἰπεῖν οὐκ ἔχοντες μάταιον ἀποφαίνουσιν 
τὴν περὶ τὰς μυϑολογίας ἑαυτῶν σπουδήν. Ἡμεῖς δὲ πρὸς 

τοὺς τοιούσδε λόγους οὐχ ὅσα μόνον ὃ φιλοσοφώτατος κατέ- 1 
τεινεὲν Πορφύριος ἔχοιμεν ἂν ἀπαντῶντες λέγειν" οἷον ὅτι 
ταῖς περὶ τῆς ἀϑανασίας τῶν ψυχῶν ἀποδείξεσιν καὶ περὶ 
τῆς ἐν “ἬΔιδου διατριβῆς αὐτῶν ἕπεται τὸν φιλόσοφον λέγειν 
καὶ περὶ τῶν τόπων τῶν διαφόρων καὶ περὶ τῶν ἐν τούτοις 19. 
λήξεων. κατὰ τὰ εἴδη τῆς ξωῆς παντοδαπῶν ὄντων τῶν :.31ν. 

παρεπομένων, ἃ δὴ προσίεσθαι πάντως ἀναγκαῖον τοῖς παρα- 
δεξαμένοις ἀϑανάτους εἶναι τὰς ψυχάς, ὡς μαντικὴν διδόναι 

τοῖς τὴν πρόνοιαν εἶναι «ϑεμένοις ἀκόλουθον" καὶ ὅτι. Πλά- 

τῶν οὐ πᾶσαν ἐκποδὼν ἐποίησεν μυϑολογίαν, ἀλλὰ τὴν διὰ 
τῶν αἰσχρῶν καὶ ἀϑέσμων πλασμάτων χωροῦσαν, οἵαν Ὅμη- 98 
οός τε καὶ “Ησίοδος ἐγραψάτην, καὶ οὐδὲ τὰ δείματα ταῦτα 
(τὰ ἐν “ἭΔιδου γυμνὰ τέϑεικεν, τὰς ψυχὰς δεδιττόμενος καὶ 
πρὸς ϑάνατον περιφόβους ἀποτελῶν, ἀλλὰ τοῖς ἀδίκοις αὐτὰ 

Ἂν 
2 46]. 508. 6 διάπυροι ἀν ἄγριον (κὰν 6Χ ἂν τη 

Ἱ φασὶν οοΥΥ. ὅ0Ε. 8 τραγῳδιοποιοῖσ οὗ βοβδηχ ΌγῸ]]. δὰ 
ΡΙαῦ. 5. ΙΩΡ. 8.2 18 αὐτῶν 20 ξωῆ[ ὁ --- 21 ἀναγ- Ῥϑαοδ 
ἸΘΡῚ 21 τὰ δαᾶ, ὕ. 
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προτείνων πρὸς τὴν ἀδικίαν ἀπεργάξεται τοὺς ἀκούοντας 
εὐλαβεῖς, μονονουχὶ συνημμένον πλέκων "εἶ τὸ ἀδικεῖν ὑμῖν 
αἵρετόν, τὰ φρικωδέστατα τῶν κολαστηρίων ὑμῖν ἔστιν αἷ- 
ρετά" ταῦτα δὲ φεύγετε παντὶ σϑένει" φευχτέον ἄρα ὑμῖν 

5 καὶ τὴν ἀδικίαν" καὶ ὅτι τὸ πλασματῶδες τοῦτο κατὰ φύ- 
σιν πώς ἔστιν. διότι καὶ ἡ φύσις κρύπτεσϑαι φιλεῖ καϑ' 
Ἡράκλειτον καὶ ὡς οἱ δαίμονες οἱ προστάται τῆς φύ- 
σεως διὰ δή τινων τοιούτων πλασμάτων ἡμῖν ἐκφαίνουσιν 
τὴν ξαυτῶν δόσιν ὄναρ τε καὶ ὕπαρ, λοξὰ φϑεγγόμενοι, δι᾿ 

10 ἄλλων ἄλλα σημαίνοντες μεμορφωμένα τῶν ἀμορφώτων ἀφο- 
μοιώματα καὶ διὰ τῶν ἀνὰ λόγον ἄλλα σχημάτων, ὧν δὴ 

καὶ τὰ ἱερὰ πεπληρῶσϑαν καὶ τὰ δρώμενα ἐν τοῖς τελεστη- 
οίοις, ἃ καὶ δρᾶν αὐτῷ τῷ κρυφίῳ καὶ ἀγνώστῳ παρὰ τοῖς 
τελουμένοις. προσϑετέον δὲ τούτοις καὶ ὅτι ταῖς ψυχαῖς 

15 νοεραῖς μὲν οὔσαις κατὰ τὴν ἑαυτῶν ὕπαρξιν καὶ λόγων 
5.381. πλήρεσιν ] ἀσωμάτων καὶ νοερῶν, ἐνδυσαμέναις [δὲ] τὸν 

φανταστικὸν νοῦν καὶ ξῆν ἄνευ τούτου μὴ δυναμέναις ἔν 
τῷδε τῷ τόπῳ τῆς γενέσεως (ὥστε καὶ τῶν παλαιῶν τινας 
τοὺς μὲν φαντασίαν ταὐτὸν εἰπεῖν εἶναι καὶ νοῦν, τοὺς δὲ 

80 καὶ διακρίναντας ἀφάνταστον νόησιν μηδεμίαν ἀπολείπειν) --- 

ταύταις δ᾽ οὖν, ὡς εἴπομεν, γενομέναις ἀπαϑέσι παϑητικαῖς, 
ἀμορφώτοις μορφοτικαῖς, πρέπων ἐστὶν τρόπος διδασκαλίας 
εἰκότως ὃ διὰ τῶν τοιῶνδε μύϑων᾽" οἷς πολὺ μέν ἐστιν ἔν- 
δον τὸ νοερὸν τῆς ἀληϑείας φέγγος. προβέβληται δὲ τὸ 

45 πλασματῶδες, ἀποκρύπτον ἐκεῖνο κατὰ μίμησιν τῆς ἐν ἡμῖν 
φαντασίας ἐπιλυγαζούσης τὸν μερικὸν νοῦν. τὸ μὲν γὰρ 
μυϑῶδες πᾶν ὅσον πέπλασται μόνον τοῖς κατὰ μόνην τὴν 

φαντασίαν ξῶσίν ἐστιν οἰκεῖον καὶ ὧν ἐστιν τὸ ὅλον ὃ 

παϑητικὸς νοῦς, τὸ δὲ φανὸν τῆς ἐπιστήμης καὶ αὐτοφανὲς 

1 {τ. 10 Βγν. 9 ἑαυτὴν ἑαυτῶν 10 δχοϊαϊπο ἐκφαί- 
ψοντὲς Ῥοβὺ σημαίνοντες 11 ἀνάλογον 16 δὲ] οἴῃ. Η διὰ 
Μοτυβ 26 ἐπιλυγαζούσησ] κι- Ἱτ. 
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τῆς νοερᾶς (γνώσεως) τοῖς ἴδρύσασιν ἐν νοήσεσιν καϑαραῖς 
Ἁ δ - ΑΥ̓͂ 2. . Α 4 5 Α " ,ν» 

τὴν ἑαυτῶν ὅλην ἐἑνέργειαν᾽ τὸ δὲ αὖ κατὰ μὲν τὸ ἔξω 

πλασματῶδες. κατὰ δὲ τὸ ἔσω νοερὸν ἡμῖν δήπου λείπεται 
σύξυγον εἶναι τοῖς τὸ συναμφότερον οὖσιν καὶ διττὸν ἔχουσι 

- Α Ἁ 3 ν᾽ ’ Α ΒΨ: ᾽ὔ » γοῦν, τὸν μὲν ὃν ἕσμὲν, τὸν δὲ ὃν ἐνδυσάμενοι προβεβλή--: 
μεϑα. καὶ διὰ τοῦτο δήπου καὶ χαίρομεν ὡς συμφυέσι 
τοῖς μύϑοις" εὐφραίνεται γὰρ ὁ 'διττὸς ἐν ἡμῖν νοῦς. καὶ 
ὃ μέν τιρ ἡμῶν ὑπὸ τῶν ἔνδον τραφεὶς ἐγένετο ϑεατὴς τῶν 
ἀληϑῶν, ὃ δὲ ὑπὸ τῶν ἔξω "αταπλαογεὶς ἐπιτήδειος κατέστη 
πρὸς τὴν εἰς ἐπιστήμην ὁδόν. ὥσπερ δὲ καὶ εἰ φανταστι- 
κῶς ἐνερ γοῦμεν, ὕμως δεῖ καϑαραῖς χρῆσϑαι φαντασίαις 1.33ν. 
ἀλλ᾽ οὐ μεμιασμέναις ὑπό τινων αἰσχρῶν φαντασμάτων, οὕτω 
δήπου καὶ τοὺς μύϑους πρέπουσαν ἔχειν προσήκει καὶ τὴν 
ἔξωϑεν σπευὴν τοῖς ἔνδον νοεροῖς ἀγάλμασιν. διὸ καὶ Πλά- 

τῶν ἀπεσκευάξετο τὰς τῶν ποιητικῶν μύϑων διαϑέσεις, 

ἀναπιμπλάσας τὰς ἀτελέστους ψυχὰς ὑπονοιῶν φορτικῶν. ---- 
Ὅτι δὲ καὶ εἰς τοὺς πολλοὺς δρῶσιν οἵ μῦϑοι, δηλοῦσιν αἱ 

τελεταί. καὶ γὰρ αὗται χρώμεναι τοῖς μύϑοις, ἵνα τὴν περὶ 
ϑεῶν ἀλήϑειαν ἄρρητον κατακλείωσιν, συμπαϑείας εἰσὶν 
αἴτιαι ταῖς ψυχαῖς περὶ τὰ δρώμενα τρόπον ἄγνωστον ἡμῖν 
καὶ ϑεῖον᾽ ὡς τοὺς μὲν τῶν τελουμένων καταπλήττεσϑαι 
δειμάτων ϑείων πλήρεις γιγνομένους, τοὺς δὲ συνδιατί- 
ϑεσϑαι τοῖς ἱξροῖς συμβόλοις καὶ ἑαυτῶν ἐκστάντας ὅλους 
ἐνιδρῦσϑαι τοῖς ϑεοῖς καὶ ἐνθεάζειν᾽ πάντως που καὶ τῶν 
ἑπομένων αὐτοῖς κρειττόνων ἡμῶν γενῶν διὰ τὴν πρὸς τὰ 
τοιαῦτα συνθήματα φιλίαν ἀνεγειρόντων ἡμᾶς εἰς τὴν πρὸς 
τοὺς ϑεοὺς δι᾿ αὐτῶν συμπάϑειαν. ἢ πῶς μετ᾽ ἐκείνων 
μὲν πᾶς ὁ περὶ γῆν τόπος μεστὸς ἦν παντοίων ἀγαϑῶν, 
ὧν ϑεοὶ προξενοῦσιν ἀνθρώποις, ἄνευ δὲ ἐκείνων ἄπνοα 
πάντα καὶ ἄμοιρα τῆς τῶν ϑεῶν ἐστιν ἐπιλάμψεως: ᾿Δλλὰ 

1 γνώσεως 84. ὕ8. 4 τὸ ὕβ. (οἱ, Ρ]. ΑἸἹΟ 1 1805. ΒΥΤΩΡ. 
2090 Τίτη. 819)) τὲ. ὅ τὸν μν ὁ ὧν ὧσ 12 ὑπό τινων ἢ 
((. ὑπ...... )}] ὑποτυπώσεσι τῶν ἥογῦβ 14 οὗ Ρ]. 5γιαρ. 218 
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τῶν μὲν μύϑων τὰς αἰτίας καὶ ἐν τοῖς Περὶ τῶν μυϑι- 
μῶν συ μβ ὀλων ἐξειργάσμεϑα. τούτων δὲ ἡμῖν τέλος ἐχόν-- 
τῶν ἐπ᾽ αὐτὸν ἤδη τὸν Πλατωνικὸν μῦϑον χωρεῖν ἀναγκαῖον. 

4λλ᾽ οὐ μέντοι σοι, ἦν δὲ ἐ ἐγώ, ᾿Δλκίνου γε ἀπό- 
λογον ἐρῶ, ἀλλὰ ἀλκίμου μὲν ἀνδρός, Ἡρὸς τοῦ 
᾿ρμενίου, τὸ γένος Παμφύλου [Ὁ. 614}. β 

Τὰς περὶ τὸν τόπον τοῦτον τῶν πρὸ ἡμῶν διαφορὰς 
καὶ παντοίας διαστροφὰς ϑαυμάσειεν ἄν τις. ὧν οἱδ μὲν 
οὐ] τὸν Ἦρά φασιν εἶναι τὸν πατέρα τοῦ μύϑου τοῦδε 
παντός, ἀλλὰ Ζωφοάστρην, καὶ ὡς τοῦδε τοῦ ὀνόματος 
ἐγκειμένου τὴν γραφὴν ἐκδεδώκασιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἐπι- 
"ούρειος Κωλώτης, οὗ καὶ πρότερον ἐμνήσϑημεν. καὶ 
αὐτὸς ἐνέτυχον Ζωφοάστρου βιβλίοις τέτρασι Περὶ φύ- 
σεως. ὧν τὸ προοίμιόν ἐστι" Ζωροάστρης ὁ ᾿Αρμενίου 

Πάμφυλος τάδε λέγει, ὅσα τε ἐν πολέμῳ τελευτή- 
δας παρὰ ϑεῶν ἐδάη καὶ ὅσα ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας. 
ἐν δὲ μέσοις αὐτοῖς πρὸς Κῦρον προσφωνῶν δῆλός ἐστι 
τὸν βασιλέα" τίνα δὲ τὸν Κῦρον, οὐ διασαφεῖ. τῶν δὲ ἐν- 
ταῦϑα λεγομένων οὐδενὸς ἐπ᾽ ὀνόματος μέμνηται πλὴν τῆς 
ἀνάγκης" ταύτην δὲ εἶναι τὸν ἀέρα φησίν. ἀστρολογικῶν 
δέ ἐστι ϑεαμάτων τὰ βιβλία γέμοντα᾽ καί που καὶ ἀντι- 
λέγειν δοκεῖ πρὸς τὴν ἐν Πολιτικῷ [ρ. 2699] ἀνακύκλησιν. 
ὥστ᾽ ἄδηλον εἰ ἀπὸ τούτων οὗτος ὃ μῦϑος ἔσχε τὴν ἀφορ- 
μήν, καὶ εἰ Ζωροάστρης ἀντὶ τοῦ Ἡρὸς ἐγέγραπτο ἐν τοῖς 
ἀντιγράφοις᾽ πλὴν ὅτι τὸν ἥλιον ἐκεῖνα μέσον οἶδε τῶν 
πλανήτων. ὃ δὲ τὸν μῦϑον τοῦτον ἔδων ὑπὲρ σελήνην 
εὐθύς, δῆλόν ἐστὶν τοῖς ἐκεῖνά τε εἰδόσιν καὶ τούτων ἀκροα- 

1 μύϑων --- τῶν ἴτα, τῇ 3 4 μέντδι ΘΧρ. ταῦ [ δὲ] δ᾽ Ρ]. 
ὄ ἀλλ᾽ ΡΙ. 6. ἁρμενίου (8 6Χ οὔ) 8 ὧν --- οὐ] οὔτε 

γὰρ Ηδλ οἱ μὲν οὐ Ἦν Μουῦϑ (]. ὧν 14 ἁρμενίου [ Οἵ. ΟἸρ. ΑἹ. 

βν. Υ 14. Αὐποῦ. 1 ὅ8 28 ἔχων (ω ΘΧ ο τηΐ, 55. τη 
24. εἰ 58. τηϑ 20 πλανήτῶν (7 ῬΟΒ. τηδ 
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σαμένοις᾽ ὥστ᾽ οὐκ ἂν ὃ Πλάτων ἀπ᾽ ἐκείνων εἴη τόνδε 
τὸν μῦϑον συνϑείς. Οὐ δὲ τὸν ρα μὲν ὁμολογοῦσιν γε- 
γράφϑαι καὶ Ζωροάστρου γενέσϑαι τοῦτον διδάσκαλον, ὥσπερ 
Κρόνιος, τὸν Πάμφυλον τὸ γένος τινὰ τρόπον τῷ Ζωρο- 0 62 μῳ γένος τινὰ τρὸ η 9 

9 Ἁ 2ἢ »“Ὃ - 2 9 Ἁ 
ἄστρῃ συνείροντες (εἰ μὴ ἄρα οὐ τῷ Πέρσῃ φαῖεν ἄν, ἀλλὰ 

- 7 ὔ ᾿Ὶ 2 ’ χὰ -μ- ᾿ ᾽ 
τῷ Παμφύλῳ, τούτῳ δὴ ξείνῳ Οὐ τοῖς τσύξρί, φύΪσεως 1. 28γν. 

εἴπομεν βιβλίοις ἐντυχεῖν)" οὗ δὲ ᾿Ηρὸς υἱὸν Εὐμαίωνα τὸν 
διηγούμενον γράφοντες καὶ πῶς τὸ ἕξῆς ἄνευ ἄρϑρου συν- 

΄ -" “2 ἢ ς., » . ἢ , τάξωσιν τῷδε τῷ ὀνόματι λέγειν οὐκ ἔχοντες, οὐκ εἰωϑότων 
τῶν παλαιῶν ἄνευ τούτου κατὰ γενικὴν πτῶσιν πατέρας 
συνάπτειν" οἱ δὲ οὐκ ᾿Δρμένιον τὸν πατέρα φάσκοντες, ἀλλὰ 

Ὰ ’; - ’ 3 ᾽ ᾽ Α Α διὰ ϑατέρου τῶν βραχέων ᾿Δρμόνιον, σμικρόν τι περὶ τὸ 
, - 2 -“ὋἪ᾿ 3 ὄνομα πλημμελοῦντες (καὶ εὕρομεν καὶ οὕτως ἐν τοῖς ἐκεί- 

, ᾿ . 
νου Ζωροάστρου βιβλίοις ᾿Δρμόνιον τὸν πατέρα γεγραμμένον) 

οἶδα δὲ ἔγωγέ τινας καὶ ᾿Δρμένιον τὸν ρα λέγοντας, οὃς 
ἐρωτᾶν δεῖ, πῶς τὸν ᾿Δρμένιον Πάμφυλον εἶναί φησιν τὸ 
γένος" εἰ καὶ ἡμῖν ἄνδρες αἰδοῖοι τοῦτο ὑπέλαβον, Θεό- 

»-“ 2 

δωρον λέγω τὸν ᾿Δσιναῖον. ἀλλ᾽ ὅπερ ἔφην, φέρονται 
. - ἝΝ 9 5 

μὲν ἄλλως ἄλλοι τῶν πρὸ ἡμῶν" τὸ δ᾽ ἀληϑὲς Ἦρα μὲν 
εἶναι τὸν ἄγγελον τοῦ μύϑου τοῦδε, πατέρα δὲ αὐτῷ τοῦὔ- 
νομα λέγειν ᾿Δρμένιον, γένος δὲ ἐκ Παμφυλίας" ἵνα δὴ καὶ 

τὰ περὶ τὸν ᾿Δρδιαῖον εἰδέναι σαφῶς ἔχοι καὶ τὴν τυραννι- 
Ἁ 2 ’ Ἁ Α Ἁ ᾽ὔ - 2 ’ἤ μὴν ἐκείνου ξωὴν καὶ τὰ μιάσματα τῶν ἐν Παμφυλίᾳ 

᾽ δικ ὔ 97 Α 2 Ἁ “- ψῳ ’ γή τυράννων ἑνὸς γεγονότος. εἶτε δὲ ἔχει τὰ τῆς ἱστορίας οὔ- 
τῶς εἶτε καὶ μή, ζητεῖν ἄτοπον, τοῦ Πλάτωνος τὰ τοιαῦτα 

8 καὶ 88. κὰξ γενέσθαι 4 τὸν πάμφυλον | ξωιροάστρηι 
ὅ ῃοηπη6 ἂν ἀρο᾽θηάατη Ὁ 6 -σεως --- 9 2έ- 1. Μοτὰβ Η, 

ἸΡ5ΘῚ 1. Β8θο: .88, ὁν εν .1ὅ. ἐνὸν γρ΄. .13. τοεξησἄνευ ἄρ... οὐ 
συντάξ .18, γεν Τὸ εὐνόμονα Μογῦβ μυϑὸν ροβὺ τὸν Ηδ, ἀ6]. 
ἩΡ ὃ -τὲες καὶ ξευπῶς (810, πῶς ΜοΥν8) οἵη. Ηδ [ ἄρϑου Η | 
συντάξας Ἠλδ συντάξουσι Μογυθ 9. τῷδε τῷ Η] τῷ αὐτῷ Νοτυβ 

10 κατὰ] καὶ Η8 | πτῶσιν τοὺς Ἠ] π.... (8 τοὺς 55.) 
12 Ἁρμονίου πατρός ἀἰϊοϊν Ῥ]αὖ. αα. οοπν. ΙΧ ὅ, 2 14 ἀρμό- 
νιον (0 ῬΥΪῸΒ 11.) | τὸν --- 1 ᾿ἀρμένιον ἴτα. 20 ἄγγελλον 

ὅ 

10 

μὲ ὅ 
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’ὔ Α ν -»" Α 4 Ἁ ᾽ὔ -“- πλάττοντος μὲν οὐδαμῶς. κατὰ δὲ τὴν χρείαν τῶν προΐει- 
μένων ἀεὶ παραλαμβάνοντος καὶ χρωμένου πᾶσι μετὰ τῆς 

΄ - Ἁ ν ’ ἰν Ἁ -Ὁ - πρεπούσης περιβολῆς καὶ οἰκονομίας. ὡς καὶ τῇ «Μοαντινικῇ 

ξένῃ καὶ τῷ κατὰ τὸν Γύγου πρόγονον διηγήματι καὶ τῷ 
9 »"-η σι 

5 κατὰ τοὺς ᾿Δτλαντίνους λόγῳ καὶ πᾶσι τοῖς ὁμοίοις. 

Τοῦ δὲ Κωλώτου ψυχρευομένου κατὰ τὴν λέξιν ὄντως 
δ. 8άτ. καὶ ἐπικαλοῦντος τῇ εἰσβολῇ τοῦ διηγήματος Ϊ ὡς μειρα- 

10 

1ὅ 

“20 

κιώδει διὰ τὰ ᾿Δλκίνου τε καὶ ἀλκίμου παράλληλα κεί- 
9 ὔ “ Ά , δ ’ »} ΑἉ νὴ μενα ὀνόματα. καλῶς μὲν καὶ ὁ Πορφύριος αὐτὸν ἐἔπερ- 

ράπισεν ὡς ἄγευστον λογογραφικμῆς καὶ σοφιστικῆς χάριτος 
Α ᾽ 2 -Ὕ» δ »-" Α 3 ’ δ,» ι ὦ καὶ μούσης “Δττικῆς, ὁμοῦ δὲ ὀνειδίσας αὐτῷ καὶ ὅτι Κ ω- 

7 Α τ. ν - λωτάριον αὐτὸν ὁ διδάσκαλος ἐκάλει ϑαμὰ καὶ οὐκ ὀρϑῶς 
2 δ , »ν 7 , ᾿ ΄ . μὴ ἤκουεν ὑποκοριξομένου τοῦ Επικούρου τὸν Κωλώτην᾽ οὐ 

μὴν ἀλλὰ κἀκεῖνο δητέον, ὅτι τοῖς μυϑικοῖς πλάσμασι μά- 
λιστα δεῖ ποιητικῆς χάριτος, ἐπεὶ καὶ πολλῆς μετέχουσι τῆς 

τοιαύτης ἰδέας, πρὸς δὲ ποέησιν εὐδοκιμεῖ τὰ τοιαῦτα μά- 
λιστα; καὶ τῶν τοῦ κάλλους σχημάτων ἐστὶν ἐκείνη διακορής. 

Ἷ 5. 2 “ ᾽ Ν 
Ο μὲν οὖν ᾿Δλκίνου ἀπόλογος δηλοῖ τὴν ἐν “λκίνου τοῦ 
3 “ - Ὀδυσσέως νέκυιαν, οὗ δὴ τὰ ἐν “Διδου διηγεῖται ϑεάματα 

ι Φ 5 ᾿ Φ' 2 7 - ’ὔ ᾽ὔ καὶ ὅσα εἶδεν καὶ οἷα ἀκήκοεν τοῖς σφαγίοις χρησάμενος 
, - ΑΥ̓͂ “- “ἢ- Α Ἁ 2 ν} ἤ »“:᾽ὦ΄ καὶ τῷ αἵματι τῷ ψυχουλκῷ. καὶ γὰρ ἐπὶ πάντων τῶν 
-- ’ὔ 2 ς 2. ἤ Α 3 τοιῶνδε διηγημάτων ἐξενίκησεν ὡς ἐπὶ παροιμίας τὸν .4Ἅ- 

κίνου ἀπόλογον λέγειν. τοῦ δὲ προκειμένου μύϑου καὶ αὖ- 
»“ῸὉ᾿ Ἁ 2 ἰχ4 ’ ’ὔ 2. ἡ 9 τοῦ τὰ ἐν “ἌἯιδου ποιουμένου φράζειν, εἰκότως ἀντιπαρα- 

8 5ϑγῖρ. 2064 4 γρ. Π 8598 55. οὐ Τίμα. 249 Οὐ. 1089 
ὁ κολώιτον | οὕτως ἴἼ8. 1 ὡς ---11 δὲ ρϑῦοδ ΑἸΒΌΘΣΙ 
8 τὰ ΗΡΠ τὸν Ηδ τὸ Μοιὰβ [| τε Μοῖυβ, οἵχ. Η | παράληλ 

ἸΘΡῚ 9 ἀπερράπισεν ΜΟΥῸΒ 10 λόγου γραφικῆς καὶ στρο- 
φικῆσ Μοτυβ; ἸΘΡῚ λο.. γραφ.. ἢ.....ο ϑυκῆς 11 οἵ ΡΙυΐ. 
δᾶν. Ο(0]. 11ὐατα 12 ὀρθῶς Ἡ (μοι 1.}] ἄλλως Μογὺβ 
18 ἐπικούρου Ἡ (1. ἐπικ-)}] ἐπικαλοῦντος Μοῦ 14 κἀκεῖνο Η] 

μὺυ Ψ . 

κἀκεῖνα | ϑικοῖσ οἵ. 5080]. ΡΒ]. 920 ἐδὲν ταὖΐ, ὁΧχ ἡ ἔβοιῦ δὲ οὖ 
46]. ΄ τα 22 ἐπὶ 55. ταῦ 24 προσποιουμένου Ο.. προϑε- 
μένου ἴὕ8. 
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τείνων αὐτὸν ἐνδείκνυται τῷ ᾿Δλκίνου ἀπολόγῳ, τοσοῦτον 
μόνον ὑπαλλάξας, ὅτι ἐκεῖ μὲν ὃ ἀκούων ᾿Δλκίνους ἦν οὐ 
πολεμινὸς ἀνήρ, ἀλλ᾽ εἰς εἰρήνην βλέπων καὶ τρυφήν, ὃ δὲ 
τὸν μῦϑον τοῦτον διηγησάμενος καὶ αὐτὸς ἀπαγγείλας ἄλ- 
κιμός τις ἦν, ἐν πολέμῳ τε ἀποϑανὼν καὶ ἵτὰ κατὰ πόλεμον. 
ἰδών, ἅπερ ἀπήγγειλεν, χωρισϑείσης αὐτῷ τῆς ψυχῆς ἐκ 

»«“Σ-ο. 2 

τοῦ σώματος. ἔχοι δ᾽ ἄν τι πλέον, ὡς καὶ [ [ἄλλοϑι 1.3ν. 
ς “-“ 

ἐπι]έσαμεν, ἡ τῶν διηγημάτων τούτων εἰσβολὴ πρὸς ἔνδειξιν, 
Α ἤ ͵ “- . ὅτε τὴν μὲν ἐκείνου νέκυιαν οὐκ ἀπεδέχετό, σκιαῖς [ἀπΊ]εικά- 

“ ." 
ξουσαν τὰς ἐν “Αϊιδου ψυχάς, καὶ τὸν ἐν γῇ ὄντα ἀνδρειό- 
τατον ποϑοῦντα τὴν ἐν[ϑάδε ξω]ὴν εἰσάγουσαν, καὶ πάντα 
ὅσα ἐν [ἐκείνοις] ἐπιστάσεως ἠξίωσεν κατατείνουσαν" ταύτην 

» -ὉὉ . 5 »ὝὟ - 
δὲ ὄντως ἀνδρικοῦ ᾧησιν ἀνδρὸς εἶναι, ταῖς ὁσίαις ψυχαῖς 

τὸν ἐκεῖ τόπον μακαριστὸν ἀποδιδοῦσαν καὶ ταῖς ἀνοσίοις 

κολαστικόν, καὶ οὐ τὸν τόπον αὐτὸν ἀλλὰ τὴν ζωὴν αἰτιω- 
μένην᾽ μόνον οὐχὶ σαφῶς τὸν Σωκράτην λέγων οὐχὶ τὸν 

ποιητικὸν τρόπον, ἀλλὰ τὸν πολιτικὸν διαϑήσειν τὴν διή- 
’ ι Ο , ἶν 7 - 

γησιν ταύτην καὶ οὕτῶ μυϑολογήδειν ὡς προσήνξι τοῖς 

ἀνδριξομένοις καὶ πρὸς ϑάνατον ἔχουσιν ἀδεῶς, ἀλλ᾽ οὐ 

τοῖς φρίττειν εἰϑισμένοις τὸν “Διδην. καὶ γὰρ ὁ τοῦ μύϑου 
πατὴρ τοιόσδε τις ἦν γεννάδας ὡς ἀληϑῶς καὶ ψυχὴν ἔχων 
σώματος ὑπερορῶσαν καὶ πρὸς τὸ ἄνω βλέπειν ἐπιτηδείαν 
καὶ δι᾿ ἧς ἀλκῆς, κατὰ τὸ λόγιον, χωριζομένην ἀπὸ τῶν 
ὑλικῶν ὀργάνων καὶ εἰς τὸ ἄναντες εὐθὺ τοῦ οὐρανοῦ χω- 
οοῦσαν. ἃ δὴ καὶ τὰ ἑξῆς παρίστησιν" 

ὅ πορείαν ὅ68, (κατὰ 58., 46. κᾷάτα τηομοὺ ΗΠ δά.) ΤΟΕ1Τ 
118. 5. 8 εἴπαμεν Ἡ, ἸΘρῚ .19,. ἐσ... ἐν ἡ τῶν διηγη .39. σεν- 
δειξιν ὅτι τ .1ϊ. νεκυιαν οὐκ ἀπεδέχετο 5]... βικάξουσαν οἴα. ἐκ 
τῶν ἐπαγομένων τούτων διηγ. αὐτὸν ἔ. Μογὰβ ῬΘΒβΙτηΘ 
9 ἐκείνου ἴ15.] ἐκείνην Ἡ νεκρῶν Μογαβ | εἰκάξουσαν Η [10 ἐν 
γῇ ὄντα 8015 1. οτυϑε 11 τὴν ἐν Διδου δίκην Η τὴν ἐν σώ- 
ματι, νίκην Νογὰβ οὗ, Οἄ. 1 488 55. 12. ΒΌΡΡΙ. ὅθ. (αὐτοῖς 
Μογυβ) [| ταύτην Μοτυ8] αὐτὴν Η 14 μακάριστον [ ἀποδὶι- 
δοῦσα: 55. τοῦ 16 λέγων] λέγευν 18 προσήκειν 28 δι᾽ ἧσ 
(σο!ϊαἱΐύπο δι᾽ ἑῆς Ὁ) οὗ ἀθ ογυ. ομαϊᾶ. ὅ 

10 
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ὃς ποτὲ ἐν πολέμῳ τελευτήσας ἀναιρεϑέντων 
δεκαταίων τῶν νεκρῶν ἤδη διεφϑαρμένων ὑγιὴς 
μὲν ἀνῃρέϑη, κομισϑεὶς δὲ οἴκαδε μέλλων ϑάπτε- 
σϑαι δωδεκαταῖος ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενος ἀνεβίω 

5 [ρ. 6141. 
Τὴν μὲν περὶ τῶν ἀποϑανεῖν δοξάντων, ἔπειτα ἀνα- 

βιούντων ἱστορίαν ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν παλαιῶν ἤϑροισαν 
καὶ “ημόπριτος ὃ φυσικὸς ἐν τοῖς Περὶ τοῦ “Διδου 

1. ὅθε. γράμμασιν. καὶ τὸν ] ϑαυμαστὸν ἐκεῖνον Κωλώτην, τὸν 
10 Πλάτωνος ἐχϑρόν, ᾿Επικούρειον ὄντα πάντως ἔξ δΊ]ει [τὰ τοῦ] 

καϑηγεμόνος τῶν Ἔπικουρ εἰων] δόγματα] μὴ ἀγνοῆσαι 
μηδὲ ἀγνοήσαντα ξητεῖν, πῶς τὸν ἀποϑανόντα πάλιν ἀνα- 
βιῶναι δυνατόν. οὐδὲ γὰρ ὃ ϑάνατος ἦν ἀπόσβεσις, ὡς 
ἔοικεν, τῆς συμπάσης ἕξωῆς τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν πλη- 

τό γῆς τινος ἴσως καὶ τραύματος παρεῖτο, τῆς δὲ ψυχῆς οἵ 
περὶ τὸν μυελὸν ἔμενον ἔτι δεσμοὶ κατερριξζωμένοι καὶ ἡ 
καρδία τὸ ἐμπύρευμα τῆς ζωῆς εἶχεν ἐγκείμενον τῷ βάϑει" 
μαὶ τούτων μενόντων αὖϑις ἀνεκτήσατο τὴν ἀπεσβηκυῖαν 
ἕωὴν ἐπιτήδειος πρὸς τὴν ψύχωσιν γενόμενος. καὶ γὰρ ἐφ᾽ 

80 ἡμῶν τινες ἤδη καὶ ἀποϑανεῖν ἔδοξαν καὶ μνήμασιν ἐνετέ- 
ϑησαν καὶ ἀνεβίωσαν καὶ ὥφϑησαν οὗ μὲν ἐγκαϑήμενοι 
τοῖς μνήμασιν. οἱ δὲ καὶ ἐφεστῶτες" καϑάπερ δὴ καὶ ἐπὶ 
τῶν πάλαι γεγονότων ἱστοροῦνται καὶ ᾿Αριστέας ὃ Προ- 
κοννήσιος καὶ Ἑρμόδωρος ὃ Κλαζομένιος καὶ Ἐπιι- 

8 μενίδης ὁ Κρής, μετὰ ϑάνατον ἐν τοῖς ζῶσιν γενόμενοι. 
καὶ τί δεῖ πολλὰ λέγειν; ὅπου γε καὶ ὃ μαϑητὴς ᾿Δριστοτέ- 

8 οἵ. ΝΜ Πδο8 Ῥρϑιμοοῦ. ἔν. Ρ. 118 9. τὸν Πλάτωνος 80}.} 
τοῦ πλάτωνοσ 10 ἐχϑρόν ὙΥγύθθη θ8.0}}} ἑταῖρον Μοτυβ Μεῖυβ 
(8 [π0ὖ. 50.)  ἐπυκούριον 11 ἐπιυκ΄. ρ. οὐ. ὃ Ἰοσὶ [᾿ »των διυΐθ μὴ 
Μεῖθβ 18 ἀπόσβεσις | ἐπικούριον Νοῖαβ (1. ἀἁ.. .[. βεσις)] ἀπο- 
σάλευσις οταβ 16 οἔ Ρ]. Τί. 1788 19 ἐπιτήδειος --- γενόμενος] 
ἐπιτήδειον --- γενόμενον (ἐπιτηδείαν --- γενομένην 68. ΜοΙῈ8) 

21 ἀνεξίωσαν 22 ἐφεστῶτες) ἑστῶτες 234 ἝἝἭ ρμότιμος Ἐομᾶθ 
οἵ. ῬΙτπ. π᾿. ἢ. ὙἹῈ 174 5. 2ὅ γενόμενοι Μοτυ8] γενόμενοσ 

Ῥβοσιῦϑ, θᾶ, στο]. 1. 8 
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λους Κλέαρχος ἱστορίαν τινὰ τοιαύτην πρῶτος παραδέδωκεν 
ϑαυμασίαν. 

Κλεώνυμος ὃ ᾿Δϑηναῖος, φιλήκοος ἀνὴρ τῶν ἐν φιλο- 

σοφίᾳ λόγων, ἑταίρου τινὸς αὐτῷ τελευτήσαντος περιαλγὴς 
γενόμενος καὶ ἀϑυμήσας ἐλιποψύχησέν τε καὶ τεϑνάναν 
δόξας τρίτης ἡμέρας οὔσης κατὰ τὸν νόμον προὐτέϑη᾽ περι- 

βάλλουσα δὲ αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ πανύστατον ἀσπαξομένη, 
τοῦ προσώπου ϑοίμάτιον ἀφελοῦσα καὶ καταφιλοῦ σα τὸν ἐ ὅθν. 

ὁν ἤσϑετο βραχείας ἀναπνοῆς αὐτῷ τ Ἔ Ἵ νεμρὸν ἢ ραχείας ἧς αὐτῷ τινος ἐγκειμένης. 
- Α Ἁ Ι 9 .- 

περιχαρῇ δὲ αὐτὴν γενομένην ἐπισχεῖν τὴν ταφήν᾽ τὸν δὲ 
; 2 - »"Ὗ 

Κλεώνυμον ἀναφέροντα κατὰ μιπρὸν ἐγερϑῆναι καὶ εἰπεῖν, ὅσα 
τε ἐπειδὴ χωρὶς ἦν καὶ οἷα τοῦ σώματος ἴδοι καὶ ἀκούσειεν. 

᾿ } 5, δι.» ᾿ ’ ᾿ Α ’ Φ 2 
τὴν μὲν οὖν αὑτοῦ ψυχὴν φάναι παρὰ τὸν ϑάνατον οἷον ἔκ 
δεσμῶν δόξαι τινῶν ἀφειμένην τοῦ σώματος παρεϑέντος με- 

τέωρον ἀρϑῆναι, καὶ ἀρϑεῖσαν ὑπὲρ γῆς ἰδεῖν τόπους ἐν αὐτῇ 

παντοδαποὺς καὶ τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς χρώμασιν καὶ ῥεύ- 
ματα ποταμῶν ἀπρόσοπτα ἀνθρώποις" καὶ τέλος ἀφικέσϑαν 
εἴς τινα χῶρον ἱερὸν τῆς Ἑστίας. ὃν περιέπειν δαιμονίας 

- - , "“ 

δυνάμεις ἐν γυναικῶν μορφαῖς ἀπεριηγήτοις. εἰς δὲ ἐκεῖνον 

αὐτὸν τὸν τόπον καὶ ἄλλον ἀφικέσϑαι ἄνθρωπον καὶ ἀμ- 
φοῖν τὴν αὐτὴν γενέσϑαι φωνήν" μένειν τε ἡσυχῇ καὶ δρᾶν 
τὰ ἐκεῖ πάντα. καὶ δὴ καὶ δρᾶν ἄμφω ψυχῶν ἐκεῖ κολά- 
σεις τὲ καὶ κρίσεις καὶ τὰς ἀεὶ καϑαιρομένας καὶ τὰς 

τούτων ἐπισκόπους Εἰ ὑμενίδας᾽ ἔπειτα κελευσϑῆναι ἀποχω- 

ρεῖν, καὶ ἀποχωρήσαντας ἀλλήλους ἐπανερέσϑαι τίνες εἶεν. 
καὶ εἰπεῖν ἀλλήλοις τὰ ὀνόματα καὶ τὰς πατρίδας. τὸν μὲ ἀλλήλοις μ ς πατρίδας, τὸν μὲν 
2 ᾿ ᾿ἀϑήνας καὶ Κλεώνυμον, τὸν δὲ Συρακούσας καὶ “Δυσίαν, 
καὶ ἀλλήλοις παρακελεύσασϑαι ξητῆσαι πάντως ἑκάτερον, 

8 τοῦ {τε Βομᾶθ | -σα --- 11 ἐγερ- Ῥϑθοδ, 1661 10 δὲ 
βαθαοὺ βρύα] δ᾽ Μοτυβ [ ἀφήν Μδῖὰβ 12 τοῦ σώματος καὶ 
οἷα Βομαθ 18 αὐτοῦ 17 ἀἁπρόσαπτα οοτγ. ἴ8. 90 δ 
αὐτὸν" 24 οὗ ψοῖρ. 46. ΥἹ δ88 5αα. Ὁ ἐπανέρεσϑαι: 
οἵ. Βοβδης ρτϑϑῖ, ῬΏΒΘαΙΙ 8 8 

10 
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ἐὰν εἰς τὴν ϑατέρου πόλιν ἀφίρηται, τὸν ἀπ᾽ ἐκείνης ὧρ- 
μημένον. καὶ μετὰ χρόνον οὐ πολὺν ἐλϑεῖν μὲν ᾿4ϑήναζξε 
τὸν “υσίαν, πόρρωθεν ὃὲ αὐτὸν ἰδόντα τὸν Κλεώνυμον 

4 ἀναβοῆσαι τοῦτον εἶναι τὸν “υσίαν, καὶ τοῦτον ὡσαύτως 
δ ὅττι, ἐπιιγνῶναί τε πρὶν προσέλϑῃ καὶ τοῖς παροῦσιν εἰπεῖν 

τοῦτον εἶναι τὸν Κλεώνυμον. 

Ταῦτα μὲν ὁ Κλεάρχου λόγος" ἱστορεῖ δὲ καὶ Ναυ- 
μάχιος ὃ Ἠπειρώτης, ἀνὴρ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων πάππων 
γεγονώς, Πολύκριτον Αἰτωλὸν ἐπιφανέστατον Αἰτωλῶν καὶ 

10 ΑΔἰτωλαρχίας τυχόντα καὶ ἀποϑανεῖν καὶ ἀναβιῶναι μηνὶ 
μετὰ τὸν ϑάνατον ἐνάτῳ, καὶ ἀφικέσϑαι εἰς ἐκκλησίαν κοι- 
νὴν τῶν Αἰτωλῶν καὶ συμβουλεῦσαι τὰ ἄριστα περὶ ὧν 

ἐβουλεύοντο" καὶ τούτων εἶναι μάρτυρας Ἱέρωνα τὸν Ἔφέ- 

σιον καὶ ἄλλους ἴστορικοὺς ᾿Αντιγόνῳ τε τῷ βασιλεῖ καὶ 

ἄλλοις ἑαυτῶν φίλοις ἀποῦσι τὰ συμβάντα γράψαντας. Καὶ 

οὐ τοῦτον μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Νικοπόλει τῶν οὐ πρὸ 
πολλοῦ τινα γεγονότων, Ἑῤρύνουν ὄνομα, ταὐτὸν παϑεῖν,. 
καὶ ταφέντα πρὸ τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν προσηκόντων ἀνα- 

βιῶναι μετὰ πεντεκαιδεκάτην ἡμέραν τῆς ταφῆς καὶ λέγειν, 
ὅτε πολλὰ μὲν ἴδοι καὶ ἀκούσειεν ὑπὸ γῆς ϑαυμαστά, 
πελευσϑῆναι δὲ πάντα ἄρρητα φυλάττειν. καὶ ἐπιβιῶναι 
χρόνον οὐκ ὀλίγον καὶ ὀρϑῆναν δικαιότερον μετὰ τὴν ἄνα- 
βίωσιν ἢ πρότερον. Πρὸστίϑησιν δὲ καὶ τρίτον ἄλλον χϑές, 
ὥς φησιν, γεγονότα, Ῥοῦφον τὸν ἐκ Φιλίππων τῶν ἐν αχε- 
δονίᾳ, τῆς δὲ ἐν Θεσσαλονίμῃ μεγίστης ἀρχιερωσύνης ἀξιω- 
ϑέντα᾽ τοῦτον γὰρ ἀποθανόντα τριταῖον ἀναβιῶναι καὶ ἄνα- 
βιοῦντα εἰπεῖν. ὅτε ὑπὸ τῶν χϑονίων ἀναπεμφϑείη ϑεῶν, 
ἵνα τὰς ϑέας ἐπιτελέσοι τῷ δήμῳ, ἃς ὑποσχόμενος ἐτύγχανεν, 

1 ῳωι 

2 φ 

2 ϑι 

ὅ -γνῶναί τε οὗ καὶ οὐ -σ παροῦσιν 5010 1. Μοταβ [Θχρϑούθϑ 
προσελι)εῖν (. προσέ. - 1). αὐ οἵ, δὰ ἔ 6ὲ 7 ταῦτα 50]08 1. 
Μοτὺϑβ 7 ἱστόρησε καὶ ταΐ, ει δὲ Βαργδ 8 τῃϑ 8 οἵ. ῬΒ]6ρ. 
Τηΐγ, 2 10 τῶν Μοτυ5] τὸν 26 τριταῖον 6Χ τρίτον τοϑ 
28 ἐπιτελέσῃ Μογθϑ, ῬΟΒΒῚΒ ἐπιτελέσαι 

ῳ 
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καὶ μέχρι τῆς ἐκείνων συμπληρώσεως ἐπιβιοῦντα αὖϑις 
ἀποθανεῖν. Καὶ τὸν κολοφῶνα τούτων ὑπάρχειν Φιλίν-- ἐὅτν. 

5 ᾿ νιον κατὰ τοὺς Φιλίππου βασιλεύσαντος χρόνους. εἶναι δὲ 
“ῳ ΄“ 9 αὐτὴν ϑυγατέρα Ζ;ημοστράτου καὶ Χαριτοῦς τῶν ᾿άμφιπολι- 

τῶν νεόγαμον τελευτήσασαν" ἐγεγάμητο δὲ Κρατερῷ. ταύ- ὑ 
3 5 ᾿ Ν Ν , 9 ἊΝ ’ τὴν δ᾽ οὖν ἕκτῳ μηνὶ μετὰ τὸν ϑάνατον ἀναβιῶναι καί 

“ Ὰ Α Α 7 2 ; τινι νεανίσηῷ Μ]αχάτῃ,. παρὰ τὸν Ζαμόστρατον ἀφικομένῳ 
» 

“-“ Ἁ Α Α ἐκ Πέλλης τῆς πατρίδος, λάϑρᾳ συνεῖναι διὰ τὸν πρὸς αὐὖ- 
τὸν ἔρωτα πολλὰς ἐφεξῆς νύκτας καὶ φωραϑεῖσαν αὖϑιο 
ἀποϑανεῖν, προειποῦσαν κατὰ βούλησιν τῶν ὑποχϑονίων 10 
δαιμόνων αὐτῇ ταῦτα πεπρᾶχϑαι. καὶ ὁρᾶσϑαι πᾶσι γεῆραν 
᾽ ἊΝ ΄ ᾿ ,"“,»ς .Ὁ κῳ , 5..« ἕν τῇ πατρῴᾳ προκειμένην οἰκίᾳ" καὶ τὸν πρότερον αὐτῆς 

΄-΄- 2 ᾿κῳῳ »“» δεξάμενον τὸ σῶμα τόπον ἀνορυχϑέντα κενὸν ὀφϑῆναι τοῖς 
οἰκείοις, ἐπ᾽ αὐτὸν ἐλϑοῦσιν δι’ ἀπιστίαν τῶν γεγονότων᾽ 

" - »" 2 ν ᾿ Α . Ὁ ᾽ὔ λ καὶ ταῦτα δηλοῦν ἐπιστολὰς τὰς μὲν παρὰ ᾿Ιππάρχου, τὰς τ 
»" - 2 δὲ παρὰ ᾿Δρριδαίου γραφείδας τοῦ τὰ πράγματα τῆς ἄμφι- 

-Ὗ᾿ Α Ἁ πόλεως ἐγκεχειρισμένου πρὸς Φίλιππον. καὶ ταῦτα μὲν τὰ 

ἔκ τῶν ἱστοριῶν. 
τῳ ΄ω “ῳ 9 ’ἤ Α ΄ἷῳ Ζητοῦντος δὲ τοῦ Κωλώτου, πῶς οὐ διεῳρϑάρη τὸ σῶμα 

σαπὲν ἔν τοσαύταις ἡμέραις τοῦ Ἦρός, καὶ ταῦτα ψυχῆς 90 
μὴ παρούσης, ἔδει καὶ ἡμεῖς ἂν φήσαιμεν ἐπιλογίξεσϑαι, 
πρῶτον ὅτι ϑαυμαστὸν οὐδὲν καὶ συμπαγῆναι τὸ σῶμα τὴν 
ἀρχὴν οὕτως, ὥστε ἄτροφον εἰς πλείους ἡμέρας ἀρκεῖν καὶ 
δυσδιάλυτον ὑπάρχειν᾽ ὅπου γε καὶ βοτάναι ϑυμιώμεναί 
τινες παρέχονται διαμένον ἐπὶ πλεῖστον ὅσον χρόνον τὸ σῶμα 56 

- ν ᾿ιὦῶ ζ΄ , 2 ΕΩ: -" Ξ τῶν μὴ τρεφομένων, καὶ ὕπερ αὗταί ] εἰσιν ἔξωϑεν, τοῦτο 1. ὅ8τ:. 
καὶ πρὸς φυσικὴν σύστασιν προσιέναι τισὶ τῶν σωμάτων 
αὖϑις παραδόξως" καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὕτως 

2 ἀποθανεῖν --- ὑπάρχειν 5015 1. Μοῖα [ τούτων 1. ΜοΙὰΒ 
(θᾶ, τούτου, ἀπᾶθ τούτοις [15.)  φιλίννιον 1. Μοὶ Θρο, Φιλόναιον 
Μοτιιβ 4 αὐτὸν πατέρα 1. Μϑ1, Π1] 6ρῸ 8 λάϑρα 
16 τοὺς --- 17 ἐγπεχειρισμένους, οοτγ. ΒΟΒ 6 19 κολώτου υὖ 
ΒΘΙΠΡΟΙ 26 υβϑαὰθ δα χαὶ γὰρ 5018 1. Μογαβ, οἱ ἤθη Ῥτου- 
ΒῸΒ ΟΟΠΠ6Ο [εἶσιν] δὰ δρῶσιν 28 αὖϑις] δὴ εὐϑὺς 
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ἔχειν καὶ ὅσα δή τισιν διά τινων βοτανῶν ἢ λίϑων δυνάμεις 
ὑπάρχει, ταῦτα ἔχει ἐκ τῆς φυσικῆς ἐνόντα κατασκευῆς καὶ 
τοῖς ὀφϑαλμοῖς τινες χυλὸν ἐνιέντες στρύχνου καὶ ποῶν ἄλ- 
λῶν εἴδωλα ἄττα δαιμόνων ἐν ἀέρι καϑορῶσιν᾽ καί τινες ἄνευ 
τῆς ἐπιτεχνήσεως ταύτης πάσχουσιν ταὐτόν, καὶ προορατικοὶ 
γίγνονται τοῦ μέλλοντός τινες ἐκ τῶν καλουμένων ἀπογεύ- 
σεῶν, ἄλλων φύσει τὴν δύναμιν ταύτην ἐχόντων. Πρὸς δὲ 
αὖ τούτοις κἀκεῖνο βητέον, ὅτι δὴ πάντως ὑπελείπετό τι ζώ- 
πυρὸν περὶ τὴν καρδίαν, τοῦ ἄλλου σώματος διὰ τὴν πληγὴν 
νεπρωϑέντος, ὅπερ ὕστερον παυσαμένων τῶν ἐπὶ τῇ πληγῇ 
πόνων ἀπ᾽ αὐτῆς ἀρξάμενον καὶ εἰς πᾶν τὸ σῶμα διέδωκεν 
τοῦ ψυχωϑῆναι δύναμιν. καὶ οὐδὲν ϑαυμαστὸν γίγνεσθαί 
τι τοιοῦτον, ὕπου γε καὶ τὰς χελιδόνας φασὶν ἐν κοιλότησιν 
δένδρων ὅλην τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν νεκρωϑείσας ζῆν, καὶ 

18 παυσαμένης τῆς τοῦ ἀέρος ψύξεως κινεῖσθαι καὶ ἐκτινάσσειν 
τὴν νέπρωσιν' καὶ ὄφεις ταὐτὸν πάσχειν ἐν τοῖς ξαυτῶν 
φωλεοῖς καὶ διαμένειν ἀκινήτους καὶ αὖϑις ἀναβιώσκεσθϑαι, 
μενούσης ἔνδον τῆς ζωτικῆς ἀρχῆς καὶ τὰ ἀποψυχϑέντα 
παρελθούσης τῆς ἔξωϑεν βίας ἀναξωπυρούσης. Ἐφ᾽ ὅπασιν 

30 δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τοῦτο προσϑετέον, ὅτι τὴν ὅλην ταύ- 
τὴν ἱστορίαν εἰς δαιμονίαν μηχανὴν ὃ Πλάτων ἀνέπεμψεν" 

ὅδν. δηλοῖ [ [δὲ καὶ τὸ κελεῦ]σα, τὸν ἄγγελον τοῦτον τοὺς 
δικαστὰς τὰ τ]ῶν ἐκεῖ πάντα καϑορᾶν καὶ [ἀπαγγέλλειν 
τοῖς ἀνθρώποις" εἰ δὲ τοῦτο ἀλη[ϑές, τ]ῶν αὐτῶν ἂν εἴη 

88 δήπου δαιμόνων ἔργον κ]αὶ τὸ σῶμα φυλάττειν ἀπαϑὲς τοῦ 
ἀγ[γέλο]υ, καϑάπερ καὶ τὴν ψυχὴν ἀνέκπληκτον ὑπὸ τῶν 

σι 

1 Φ 

1 ἔχειν ΒΟΙ1051] ἔχον Μοτυβ Μϑίαβ (]. εχ. ν) 2 ἔχει 80108 
1. Μοῦ, θχρϑοῦθϑ' ἄλλοις [ κατασκευῆσ ἴτι Βπ6 ἴΐπ. 1. Μοτῖαβ, Π05 
καταση-, Βρθύϊαμη οὐΐδιη ἐπεὶ οαρογθ νἱᾶ. [ οὗ ἢ 1δὅτ, 198: 
8 ἐνιέντες 1. Μογυβ, ἐν 6ρο, ἔαϊδηθ ἐνστάξαντεςῦ 11 δέδωκεν 

12 ἂπὶ (τὴν) τοῦ 1 ἐχκτινάσειν 99 Μοτὰβ δ8θὸ μαθροί 
Ῥᾶχύϊτα 80 ἴρ8ο δΒοίω: δὲ λέγων ἀκοῦσαι τὸν ἄ. τοῦτον τὰ ἐκεῖ, 
λέγων παρὰ τῶν ἐκεῖ π. κι κ. ταῦτα εἰπεῖν τ. ἀ. [ κελεῦσαι]ῆσαι 
1. Μϑὶ, σαν 6ρῸ 28... ἔλευν οοΥν. τη αν. 
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ϑεαμάτων ἐκείνων" [ἢ] καὶ τὸ τοὺς δαίμονας ἐπὶ τοσοῦτόν 

γε χρόνον ἀσκέδαστα τὰ σώματα διαφυλάττειν, ὃ (εἶν καὶ δι᾽ 

ἄλλων δύναται γίνεσϑαι σωμάτων, τοῖς νεκροῖς σώμασιν ἀδύ- 
ΤΩ Ἁ -" - 9 -Ὁ Ἁ ᾽ -“ἷ΄ -᾽ 

νατον. Ὅλως δὲ δεῖ μηδαμῶς ἀγνοεῖν τὴν πρόνοιαν τῶν ϑεῶν 
-»"- - ὔ Ἁ Ν 27 »" . ΒΒ! 

ταῖς ψυχαῖς σύστοιχα καὶ τὰ ὄργανα δημιουργοῦσαν" οὐδὲ 

γὰρ ταύτας εἰς τὰ τυχόντα τὰς τυχούσας εἰσδύεσϑαι, τὰ δὲ 

προσήκοντα ἑκάστην κατὰ τὴν ἐκείνων περιβάλλεσϑαι βού- 

λησιν. ὅταν οὖν τὰ παρ᾽ αὐτοῖς ἀγαϑὰ προὐπάρχοντα βου- 
ληϑῶσιν εἰς ἀνθρώπους ἐκφῆναι, λέγω δὲ οἷον μαντικὴν 
τὴν ϑείαν ἢ ἰατρινὴν τὴν ὡς ἀληϑῶς παιώνιον ἢ τὴν ὄν- 

5 δ ᾿ 2 ,ὕ ᾿ ᾿ ’ Ἁ τῶς οὖσαν ἱερατιπμὴν ἐπιστήμην, καὶ ψυχὰς προάγουσιν τὰς 
διαπορϑμεύειν ταῦτα δυναμένας εἰς τὴν γένεσιν ἄνωϑεν, 

καὶ ὄργανα προπαρασκευάζουσιν ταῖς τοιαύταις ψυχαῖς ἐπι- 

τήδεια πρὸς τὴν ἐκείνων πολιτείαν. καὶ τὸ τῆς ζωῆς εἶδος 
ἐφ᾽ ὃ τὴν ἀρχὴν αὐτὰς καταπέμπουσιν. καὶ οὖν καὶ τὰς 

“Ὡ ν] ῳ ἀγγελικὰς ταύτας ψυχάς, τῆς ἀποκεκρυμμένης παρ΄ αὐτοῖς 
9 [ Α “ῳ -“ ἰν “ ῳ 2 Α 2 ἀληϑείας διὰ τῆς χωριστῆς ξαυτῶν ἕωῆς ἐκφαντορικὰς ἐσο- 
μένας. κινοῦντες ἐς τόνδε τὸν τόπον σώματα αὐταῖς ὑπο- 

στρωννύουσιν καὶ χωρῆσαι δυνάμενα τὴν ὑπερφυῆ ζωὴν 

τῶν ] ψυχῶν καὶ ὑπηρετοῦντα ταῖς ἐνεργείαις αὐτῶν ταῖς 1. ὅϑε. 

καρτερωτάταις καὶ ἀπαϑεστάταις καὶ δύστρεπτα καὶ δυσδιά- 
λυτα, πρὸς τὴν χωριστὴν ἐκείνων ἀπάϑειαν ἐπαιρόμενα καὶ 

μιμούμενα τὴν δύναμιν αὐτῶν τῶν χρωμένων αὐτοῖς ψυχῶν. 
δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ὃ Πλάτων τὴν (τῶν ὀργάνων πρὸς τὰς 
ἐπιβεβημυίας ὁμοιότητα ψυχάς. τῇ μὲν ξωῇ τοῦ Ἠρὸς τὴν 
ἀλκὴν ἀποδούς, τῷ δὲ σώματι τὸ ἀδιάφϑορον, ὡς ἂν κατὰ 
φύσιν τούτων συζυγέντων ἀλλήλοις" τάχα δὲ καὶ ὡς ἀπ᾽ 

5. ὦ - - , ν͵ Α »-Ὁ ᾽ Α ν᾿ αὐτῆς τῆς ψυχῆς καὶ εἰς τὸ σῶμα διαβαινούσης τινὸς ἀπα- 
ϑείας καὶ ἀτρέπτου δυνάμεως, τοὺς μὲν ἄλλους διαφϑαρῆναι 

1 καὶ τοϑροπαθῦ ΒΌΡΘΙΟΙΙ καὶ Ρ.117.22 2 γεῖτε 12 ταύτας 
ΟΧ ταῦτα ταϑ 20 Μοιυβ ρῥΙατο 1. αὔϑιη ὩΟΒ 22 ἀπάϑειαν 
ΒΟΙῸΒ 1. ΜοΥΆΒ, βρϑῦὺ. 12 1100. (ροβδὶθ καὶ ἄυλον ξωὴν) 28 δύ- 
ναμὲν 8018 1. Μοταβ, οομΙθοθγϑιη ὑπεροχὴν (ϑρδύ. 10 1100.) 

19 

20 
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λέγων, τὸν δὲ ἄλκιμον ἐκεῖνον ὑγιῆ μὲν ἀναιρεθῆναι, δω- 
“ "Ὁ -"-Ὁ - ι - δεκαταῖον δὲ ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενον ἀναβιῶναι. Καὶ δῆλον 

} ς . ἶν [ὴ 2. Χ Δ ΕΝ ς μ μὲν ὡς καὶ τὴν ἱστορίαν αὐτὴν οὕτως ἔχειν ὁμολογήσομεν, 
οὐδὲν ἀδύνατον λέγουσαν. οὔτε τὸν ἀπὸ τοῦ σώματος χω- 

5 ρισμὸν τῆς ψυχῆς (χαὶ γὰρ οἵ ἱερατικοὶ λόγοι τοῦτο δρῶσιν, 
χωρίζοντες ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς ψυχάς, καὶ τοῖς μὲν σώμασιν 
τοῦ μὴ διαπνεῖσϑαι φρουρὰν περιβάλλοντες., ταῖς δὲ ψυχαῖς 
τὴν ἀπόλυτον τῶν σωμάτων προξενοῦντες ἐνέργειαν καὶ τὴν 

ἄφεσιν τῶν φυσικῶν δεσμῶν). οὔτε τὴν ἐν πλείοσιν ἡμέραις 
10 διαμονὴν ἀσκεδάστου τοῦ σώματος. καὶ γὰρ ἐξ ἄλλων τοῦτο 

γέγονεν δῆλον ὁμοίων παρὰ, τοῖς ἔμπφοσϑεν ἀναγεγραμ- 

μένων ἱστοριῶν, κἀξ αὐτῶν τούτων, ὧν νῦν εἴπομεν, καὶ 
τοῦτο πιϑανόν᾽ εἰ γὰρ καὶ τοῖς ἱερατικοῖς τοῦτο δυνατόν, 

ἔιὅϑν. φυλάττειν ἄτρεπτα τὰ σώματα χωριξομένων τῶν | ψυχῶν, 
15 καὶ αὐτὰς χωρισϑείσας ἀπὸ τῶν σωμάτων τοῖς αὐτοῖς ἤδε- 

σϑαι πεπραγμένοις αὐτῶν τῶν ψυχῶν πολλῶν δωδεκάτω 
90 - »-“ , ι ΝΥ ,ὔ λλῶ φᾷ «οὖτος πῶς τοῦτο δυνατόν, καὶ δαιμονίων πολλῶν ἄνε- 

ϑηκεν τὴν περὶ. .1. αὐτὸν ὅπασαν ἱστορίαν, οὔτε τὸ 
ϑείας ἀληϑείας τυχεῖν ἀδύνατον ψυχὴν ἀνθρωπίνην τῶν ἐν 

60 ΦΔιδου πραγμάτων καὶ ἀγγεῖλαι τοῖς ἀνθρώποις. 4]ηλοῖ δὲ 
καὶ ὃ κατὰ τὸν ᾿Εμπεδότιμον λόγος, ὃν Ἡρακλείδης ἴστό- 
οηδεν ὃ Ποντικός, ϑηρῶντα μετ᾽ ἄλλων ἐν μεσημβρίᾳ 

-»"“-Ὁ- ’ - δ΄ Α ΞΥ͂ 9 ’ “4 σταϑερᾷ κατὰ τινὰ χῶρον αὐτὸν ἕρημον ἀἁπολειφϑέντα λεγῶν 

τῆς τε τοῦ Πλούτωνος ἐπιφανείας τυχόντα καὶ τῆς Περσε- 

95 φόνης καταλαμφϑῆναι μὲν ὑπὸ τοῦ φωτὸς τοῦ περιϑέοντος 
κύκλῳ τοὺς ϑεούς, ἰδεῖν δὲ δι’ αὐτοῦ πᾶσαν τὴν περὶ ψυ- 
χῶν ἀλήϑειαν ἐν αὐτόπτοις ϑεάμασιν. Πρὸς δὲ τῇ ἵστορίᾳ 

παντάπασιν αὐτῇ μὴ δυνάμενοι ἀπιστεῖν καὶ εἰς τὴν ξωὴν 

14 τὰ 55. τηῦ [| δῃΐθ ἱστορίαν 11] 1. τἱδὶ τοῦτο δυνατὸν 
αὐ ἀνέϑηκεν τὴν, οθἴοτω ΜΟΥῸΒ [51 ὉπΟΌΥΡῚ οὐἴᾶτι Εν’ Ποο ροῦύ- 
δγαῦ, οὐ αἀδϑοιποη ϑυθτῃ γοῦτα βοϊθηθϑιη Θοχατη βογδῦ 

᾿ 
19 ἀληϑίας 1. Μαὶ, ἀλ....ς ὁρο, ὑποψίας Μογὰβ; βαϊΐπο αὖ- 
τοφίας 21 οὗ Βομβᾶθ Ῥβγοβ 886 δάῃ. 
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ἀναπέμποντες ὅσα φησὶν ὁ Πλάτων αὐτὴν τοῦ ἀγγέλου τῆς 
προκειμένης ἀφηγήσεως τὸ μὲν ἄλκιμον, ὥς που καὶ πρό- 

τερον εἴπομεν [». 112, 28], δηλοῦν ἡμεῖς γε φήσομεν τὴν 

δι᾿ ξῆς ἀλκῆς εἰς ϑεοὺς ἀνάτασιν τῆς τοιαύτης ψυχῆς" 

τὸ δὲ ὑγιὲς τὴν ἀλώβητον καὶ ἀπαϑῆ κατάστασιν" οὐ γὰρ 6 

αἵ τυχοῦσαι τοιούτων ἂν τύχοιεν ϑεαμάτων᾽ τὸ δὲ ἐν πο- 

λέμῳ τελευτῆσαι τὸ στρεφομένην ἔτι περὶ τὴν γένεσιν ἀχράν- 

τῶς διαξῆσαι καὶ μὴ ταὐτὸν παϑεῖν ταῖς διαφϑειρομέναις 

ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῇ παϑῶν, ἀλλ᾽ ἐξαίρετον ἔχειν παρὰ τὰς 
ἄλλας ψυχὰς τελειότητα. 10 

Καὶ μὴν καὶ τὸ [...105. [διατρί]βουσιν᾽ διὰ δὲ 1. θ0τ. 
[τεσσάρων ἡμερῶν χω]ροῦσιν εἰς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὅϑεν 
καϑο]οῶσι τὴν ἀρχὴν τοῦ συνέχοντος [φωτὸς] ὅλον τὸν 
οὐρανόν" ἡμερησίαν δὲ πρ[οελϑόν]τες ὁδὸν εἰς αὐτὴν κα- 
ταντῶσι τὴν ἀρχὴν τοῦ φωτός. Παραιτησάμενοι δὲ τὰς 1 
διαπκένους ὑπονοίας τῶν ἐξηγητῶν, ἃς καὶ Πορφύριος 
ἀπεσκευάσατο, πολλὴν καὶ διωλύγιον φλυαρίαν ἐπεισαγαγόν- 
των διὰ τῆς δωδεχάδος, τῶν μὲν εἰς τὸν ξῳδιακόν, τῶν δὲ 
εἰς τοὺς μῆνας, τῶν δὲ εἰς τοὺς δώδεκα ϑεοὺς ἀναφερόν- 

τῶν τὸν ἀριϑμόν, καὶ πιστουμένων οἰκεῖον οὕτως αὐτὸν 30 

εἶναι ταῖς εἰς γένεσιν ἰούσαις ψυχαῖς, εἰ δεῖ καὶ εἰς τὴν 

ἑωὴν αὐτὸν τῶν ψυχῶν ἀναπέμπειν, ἄλλον τρόπον ἡμεῖς 
τὴν ϑεωρίαν μέτιμεν, τὴν τοῦδε τοῦ ἀριϑμοῦ συγγένειαν 
αἰτιώμενοι πρὸς τὴν ὅλην περίοδον τῶν ψυχῶν. συνέστηκεν 
γὰρ ἐκ τῶν πρωτίστων ἀριϑμῶν πολλαπλασιασάντων ἀλλή- 56 
λους. τριάδος λέγω καὶ τετράδος" ὧν ἣ μὲν τελεσιουργός ἐστιν 

καὶ ἐπιστρεπτικὴ πρὸς τὰς ἀρχάς. ἣ δὲ γόνιμος καὶ ἑδραστικὴ 

τῶν γεννωμένων ὅμα καὶ ἐναρμόνιος. προσήκει τοίνυν ἡἣ 
δυωδεκὰς ἐξ ἀμφοῖν οὖσα τῇ τε τῆς ψυχῆς ἐπιστροφῇ πρὸς 

6 φορὺ τυχοῦσαι ψυχαὶ δα. τη 11 ἴῃ βραύϊο ἔχει τῆς 
αὐτῆς (Βοο ν. ροϑὺ ἀ6].) διηγήσεως 1. Μοτυβ [ -βουσιν] Ῥτϑθ- 
οοϑϑιὺ ἑπτὰ μὲν ἡμέρας ἐν τῷ λειμῶνι 117 διαλύγιον: οἵ, ῬῚ. 
Τηθοθὺ. 1023 35 ἄλλον] 800. οὖ τ. ον ταῦ 
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Ἁ [μὲ Ἁ - -»" Ἁ “Ὁ συ ΝΗ Α “Ὁ -“ τὰ ὅλα καὶ τῇ νοερῷ καὶ [τῇ] χωριστῇ ξωῇ καὶ τῇ τοῦ 
αν - » 9 ; » --Ηε 2 σώματος σταϑερᾷ διαμονῇ καὶ ἄτρέπτῳ καὶ τῇ ἐναρμονίῳ 

- ’ ’ , - Α τοῦ τὲ χρωμένου συστάσει καὶ τοῦ ὀργάνου πρὸς ἄλληλα. 
-“- ν 5 δοκεῖ δὲ καὶ τελειότητος ὅρος ἡ δυωδεκὰς εἶναι. πρε- 

ἐρθθν. πούϊσης ταῖς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου συνελισσούσαις αἰτίαις 

10 

15 

20 

25 

καὶ (τί γὰρ οὐ δεῖ λέγειν;) ταῖς οὐρανίαις τάξεσιν" διὸ καὶ 

μῆνα τὸν δωδέκατον ἐν Νόμοις [ΥἹΠ Ρ. 8284] ἀπένειμε 
ταῖς τῶν χϑονίων ϑεραπείαις καὶ τὴν μεγίστην ϑεὸν “Ἑκά- 

τὴν τὰ πέρατα τῶν ἐγκοσμίων δυγκλείουσαν καὶ διὰ τοῦτο 
Ἀλῃδοῦχον ἀποκαλουμένην τὰ δωδέκατά φησιν ὃ ϑεο- 
λόγος τοῦ κόσμου πληρώσασϑαι. τάχ᾽ οὖν ἂν καὶ ταύτῃ 
καὶ ὃ τῆς μυϑολογίας τῆς προκειμένης ἄγγελος εἴῃ δωδεκα- 
ταῖος ἀναβιούς, ὡς τῶν ὅλων γενόμενος ϑεωρός. καὶ τῶν 

παρὰ τῷ Πλούτων. ψυχῶν αὐτῶν κατὰ τοῦτον τὸν ἀριϑμὸν 
τὴν χωριστὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἴδρυσασῶν ξἕωήν, ὅς ἐστιν 
ἀφοριστικὸς τοῦ κόσμου παντὸς καὶ τῶν ἐν αὐτῷ περάτων 
εἰς τὰς οἰκείας συνελισσομένων ἀρχάς. τοῦτο μὲν οὖν τοι- 
ὄνδε τινὰ τὸν ἀπολογισμὸν ἔχοι ἂν τῆς ϑεωρίας. 

ΕΠ δέ τις αἰτιᾶται τὸν λόγον͵ ὅτε μὴ καὶ ἄλλοι πολ- 
λαχοῦ τοιοῦτοί τινες γεγόνασιν ἄγγελοι τῶν ἀφανῶν ἡμῖν, 
ἀλλ᾽ οὑτοσὶ μόνος ἀνὴρ ὅστις ποτέ ἐστιν (χρῆν γὰρ ἴσως 
καὶ ἐν ἄλλοις δή τισι τόποις Ἦράς τινας ἵστορεῖσϑαι ϑεα- 

τὰς ὧν οὗτος εἶδεν καὶ ἀγγέλους ἀνθρώποις ὧν ἤγγειλεν) --- 

ἔοικεν οὖν, εἴτ᾽ αὐτός ἐστιν ὃ Κωλώτης εἴτ᾽ ἄλλος τοῦ μύ- 
ϑου τοῦτον τὸν τρόπον κατήγορος, ἀγνοεῖν ὡς ἄρα καὶ 
εἰσὶν καὶ ἔσονται πολλαχοῦ γῆς τῶν ϑείων καὶ ταῖς αἰσϑή- 

σεσιν ἡμῶν ἀλήπτων ἐξηγηταὶ κατά τινας ϑείας τε καὶ δαι- 

2 διαψφομῆν τοῦ 8. δῃ συντάξει 4 πρεπού] 800. Βαρτδ, 
8. ΘΥ̓ΔΒῸΒ ὅ φυτῷ αὐϑὴ ΘΡῸ 1. Μοτυβ, 564 δ]18, ααϑ νϑῦϑ 
Θ556. σομῃδύοὺ 10 κλῃδοῦχον οἵ. ΟΥ̓. ἤγτα. 1, 1 ἔν. 181; 
Ἠθοδύθη Οὐρμίοδιη ἀποάἀθοίϊτηϑηη τηπηα1 ρᾶγύθηῃ βουύϊὑϑιη 6586 
δια] ΒΟίτητι8 1ὅ ἱδρούσασ 28 εἶδεν οΧΣ ἴδεν τοῦ 24 ὃ 858. 
ταῦ [ κολώτης 25 καὶ εἰσὶν δα. τηϑ 
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μονίας ἐπιπνοίας᾽ οἵ μὲν μετὰ τοῦ σώματος τῶν τοιούτων 
9 ἵστορες, ὥσπερ ᾿Εμπεδότιμον λόγος, οἵ δὲ ἄνευ σώματος, 

ὥσπερ τὸν ᾿Αϑηναῖον Κλεώνυμον" καὶ πλήρεις αἱ παρα- Ἢ. δ1:. 
δόσεις τούτων. εἰ δὲ [μὴ πλείο]νές εἰσιν αὐτοπτικαὶ τῶν. 

ὄντων [ἐν] ἡμῖν καταλήψεις, οὐδὲν ϑαυμαστόν" [σώμασι 
γὰρ χρώμενον καὶ τούτοις ἐνύλο[ες ὀλίγοι] καὶ ἐν πολλῷ 
χρόνῳ τούτων ἀπολαύειν ἄνϑρωποι δύνανται, καὶ διὰ τοῦτο 
καὶ ὃ ᾿Ἐμπεδότιμος σπάνιος καὶ δ᾽ Κλεώνυμος καὶ εἰ δή τις 
ἄλλος τῶν τοιούτων ϑεαμάτων λέγεται τυχεῖν᾽ τὸ γὰρ τὴν 
ἀνθρωπίνην ζωὴν ὑπὲρ ἄνϑρωπον ἐνεργεῖν ὀλίγοις δή τισι 
καὶ εὐαριϑμήτοις ὑπάρχειν εἰκός. 

᾿Αναβιοὺς δὲ ἔλεγεν ἃ ἐκεῖ ἴδοι" ἔφη δέ, ἐπειδὴ 
οὖν ἐκβῆναι τὴν ψυχήν, πορεύεσϑαι μετὰ πολλῶν, 
καὶ ἀφικνεῖσϑαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον 
[». 6145]. [ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύο εἶναι χάσματα ἐχο- 
μένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦϊ. 

Τὴν μὲν ἀναβίωσιν τοῦ Ἦρὸς οὐκ ἄλλην ἢ τὴν εἴσοδον 

εἰς τὸ σῶμα τῆς χωρισϑείσης ψυχῆς εἶναι λέγοντες ὀρϑῶς 
ἐροῦμεν᾽ βίος γάρ ἐστιν αὐτῆς ἢ κοινὴ ζωὴ μετὰ τοῦ σώ- 

ματος" ταύτης οὖν τὴν ἀνάκτησιν ἀναβίωσιν ἐκάλεσεν, μετα- 
βολὴν οὖσαν ἀπὸ τῆς ἰδίας ζωῆς ἐπὶ τὴν κοινὴν καὶ σύν- 

ϑετον. ὅτι δὲ καὶ ἐξιέναι τὴν ψυχὴν καὶ εἰσιέναι δυνατὸν 
εἰς τὸ σῶμα, δηλοῖ καὶ ὃ παρὰ τῷ Κλεάρχῳ τῇ ψυχουλκῷ 
ῥάβδῳ χρησάμενος ἐπὶ τοῦ μειρακέου τοῦ καϑεύδοντος καὶ 
πείσας τὸν δαιμόνιον ᾿Αριστοτέλη, καϑάπερ ὁ Κλέαρχος ἐν 
τοῖς περὶ ὕπνου φησίν, περὶ τῆς ψυχῆς; ὡς ἄρα χωρί- 
ἕεται τοῦ σώματος καὶ ὡς εἴσεισιν εἰς τὸ σῶμα καὶ ὡς 

χρῆται αὐτῷ οἷον καταγωγίῳ᾽ τῇ γὰρ ῥάβδῳ πλήξας τὸν 

4 Ῥίυτα 1. Μοττβ αὐϑηι ΘΟῸ 18 οὖν οἰΐδια ἴῃ ΡΙαὺ. Α5] 
οὗ ΡΙαἶ, ΑἹ 16 νρυΐῶ ᾿ἱπόίυβῶ δδυαηῦαῦ ᾿πΐτω ἢ, 297 
117 Ἠΐο οὐ ἴῃ τού δ Όυ]86 Θχρϑηδύϊομθ ΘΟ θυ 8 σΟμΒΡΘΟΐαΒ, 
ααθτη 1056 ἀεὺ Ῥγ. βαρτὰ ρ. 92, 20 ὃ5 οἵ ΕῊΘσ ΤΠ 828 
1 εἴσισυν γαῖ, οοΥν. τη 

ὅ 

ΩΣ ὅ 
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σαῖδα τὴν ψυχὴν ἐξείλκυσεν καὶ οἷον ἄγων δι᾿ αὐτῆς πόρρω 
8θ1ν. τοῦ σώματος ἀκίνητον ἐνέδειξε τὸ σῶμα καὶ ἀβλαβὲς 

σῳζόμενον ἀναισϑητεῖν προσ. . .ὅ. .. γραφόντων ὅμοιον 
ἀψύχῳ" ἐκείνην δὲ μεταξὺ διενεχϑεῖσαν πόρρω τοῦ σώματος 

5 ἐγγύθεν αὐτῆς ἀγομένης πάλιν τῆς δάβδου μετὰ τὴν εἴσο- 
δον ἀπαγγέλλειν ἕκαστα. τοιγαροῦν ἐκ τούτων πιστεῦσαι 
τούς τὲ ἄλλους τῆς τοιαύτης ἱστορίας ϑεατὰς καὶ τὸν ᾿Ἄριστο- 

τέλην χωριστην εἶναι τοῦ σώματος τὴν ψυχήν. Τοῦτο 
μὲν οὖν ὕπερ λέγω, τὸ τὴν ψυχὴν ἐξιέναι τε δύνασϑαι 

τὸ τοῦ σώματος καὶ αὖϑις εἰσιέναι καὶ ἔμπνουν ποιεῖν ὅπερ 
ἀπελελοίπει, ταῦτά τε δηλοῖ πάλαι τοῖς ἡγεμόσιν τοῦ Περι- 
πάτου γεγραμμένα, καὶ ὅσα τοῖς ἐπὶ Μάρκου ϑεουργοῖς 
ἐκδέδοται πίστιν ἐναργῆ πορίζει τοῦ λόγου. καὶ γὰρ ἐκεῖνον 

διὰ δή τινος τελετῆς τὸ αὐτὸ δοῶσιν εἰς τὸν τελούμενον" 

18 καὶ ἔστι πᾶν τὸ τοιοῦτον οὐκ ἀνθρώπινον, ἀλλὰ δαιμόνιον 
τὸ μηχάνημα καὶ ϑεῖον. ὥστ᾽ οὐδὲν ἂν εἴη ϑαυμαστόν. εἰ 
καὶ τῶν προκειμένων ϑεαμάτων τὸν ἄγγελόν φησιν ὁ μῦϑος 
οὑτοσὶ κατὰ τὴν τῶν κρειττόνων ἀγαϑοειδῆ βούλησιν ἐξελ- 
ϑεῖν τε τοῦ σώματος ἀδιαφϑόρου μένοντος, καὶ ἐξελϑόντᾳ 

80 δύναμιν προσλαβεῖν ϑεωρὸν τῶν ἀοράτων ταῖς αἰσϑήσεσιν 
ἡμῶν καὶ μνήμην ὧν εἶδεν καὶ ἔκφασιν᾽ οὐ γὰρ τὴν τυ- 
χοῦσαν εἶναι ταύτην ψυχήν, ἀλλὰ τοῦτο παρὰ ϑεῶν γέρας 
λαβοῦσαν διὰ τὴν πρὸς τὰς ἄλλας ψυχὰς ὑπεροχήν, εἰ μὲν 

1 ἐξελκύσειεν (σ 58.) 2. τον ---- ὃ προσΪ]γραφόν 1. Μογυβ 
αάθια οχβοχϊρϑιῦ Νδῖ, 1] ΘρῸὸ [| ἀβλαβῆ Μοταβ, οοττ. ὅ68. ᾿ 
8 προσγραφόντων αὐϑϑὶ οοπίπποίδ Μά], ἀναισϑητοῦν δὲ πρὸς 
τὰς πληγὰς τῶν γναπτόντων Βροήπδγβ ἀναισϑητεῖν καὶ πρὸς πλη- 
γὰς γναφέντα ἴ5. 5604 των οθογύστα [ ὁμοίων ἀψύχων ΜΟΙΌΒ, ΘΟΥΥ. 
Βρούπδυβ ααἱ ὁμοίως 4 διενεχϑεῖσαν 50}. διελέχϑησαν (γ 
Βαρτδ χ) Νοταβ, ἸΘΡῚ γϑησαν ὅ ἐγγύϑ'εν ΒΟΥ1051] ἑστῶτεσ 1. 
Νογαβ, ..... 8. ΘρῸ; ἐς τοῦτο ὅοῃ., ἑτέρωσε ΒοΙηαγβ αὐτῆς 
οογύατη] δι’ αὐτῆς ὅ08., δ᾽ αὐτὴν Βογπδυβ [ ἀγομένην 1. Μογυβ, 
ην ποθὴ αἰθροσὶ ὁ ἀπαγγέλειν 11 τὲ] δ 1 πρΘΙηΡ6 δαι- 

᾿μόνιόν τι 19 ἀδιαφόρου, Οο17. ταῦ 21 εἶδεν οχ ἔδεν ταϑὶ 
ἔκφασυιν 6Χ ἐκφαίνευν ταϑ 
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βούλει, καὶ αὐτῆς τῆς οὐσίας" εἰ δὲ τοῦτο δυσπαράδεκτον, 
διὰ τὸ τῆς ζωῆς ϑεοπρεπές" κωλύει μὲν γὰρ οὐδὲν καὶ κατ᾽ 
οὐσίαν αὐτὴν ἐκείνων δια φέρειν καὶ ὡς ἐγγυτέρω ϑεῶν ξ. θ8:. 
οὖσαν [τετυχηπέϊναν ταύτης «τῆς» αὐτοψίας" ὥσπερ δὴ 

Α Α ᾺᾺ - ι ᾽ ὔ καὶ [περὶ ἄλλων ψυχῶν χρησμοὶ διδάσκαλοι [γεγόνα]σιν, 
27 95. Ἀ 2 δ ’ τῳ ᾽ - } 7 
ἄνωϑεν αὐτὰς ἐξ ὑπερτέρων ἡκούσας σειρῶν καὶ τάξεων 

ἡγεμονικωτέρων ἐκφῆναι τῶν ϑείων ἀγαϑῶν ταῖς ὕφει- 
μέναις πολλὰ καὶ ἀλήπτων ἐκείναις. ΕΠ δὲ καὶ τοῦτο λέγοι 
τις ἄδηλον, ἐκεῖνό γε παντὶ γνώριμον, ὅτι τὴν παροῦσαν 
ξωὴν ἀνάγκη τὸν ἄγγελον τούτων ὑπερέχουσαν προστησά- 
μενον τῶν ὁμοταγῶν ἄξιον πεφηνέναι τῆς ἀγγελικῆς ταύτης 
τάξε “"ἴ Α 2 εἰ » Ἁ δι ἔξ ὅτ δπ ν ; ὡς πρὸς ἐκείνας. καὶ γὰρ ὁρᾶν ἔξεστιν, ὅπως ἡ μέ- 
ϑεξις τῆς κατὰ πρόνοιαν δόσεως. ἄνωϑεν ἀπ᾽ αὐτῶν ἠογμέ 6 σῆς κα ( 69 ἡργμένη 
τῶν ϑεῶν, καὶ ἡ κατὰ νοῦν ἐκφαντορικὴ τῶν ϑείων δύνα- 

Ἁ Α δ ’ έ Ἁ - ; 9 μὲς πατὰ μικρὸν ὑφιζάνουσα πρόεισι διὰ τῶν μέσων. ἐν 
οἷς τὸ προσεχὲς δήπου τοῖς ϑεοῖς ὁμοιότερον ὃν αὐτοῖς τῶν 

, Φ » Ἁ 5.»ϑ»β,ἡ,,..7 δ ; 
πορρώτερον οὕτω διαπορϑμεύει τὴν παρ ἐκείνοις ἱδρυμένην 

ἀλήϑειαν᾽ πρῶτος μὲν οὗτος ὁρᾷ τὰ ϑεῖα᾽ μετὰ δὲ τοῦτον 
παρέχονται τὴν αὐτοφανῆ γνῶσιν δι’ ἀκοῆς, οἷς ἐκεῖνος 

5 2 ἐξήγγειλεν᾽ εἶϑ᾽ οἵ μετ᾽ ἐκείνους παραδεξάμενοι καὶ ἀπ 
ἐκείνων Ἱπερὶ ὧν ἤκουσαν τὴν φήμην. τοῦτο δὲ τεκμήριον 
ἐναργὲς τοῦ πορρώτερον ἢ ἐγγύτερον ὄντος αὐτῶν τῶν ϑείων 
φασμάτων" οἷς ὃ πρώτιστος ὁμιλήσας δήπου τῶν ἄλλων 

’ ! Ἁ Α Ἁ 9 Ἁ 9 -“-᾽ ᾽ ϑεοειδέστερος. οὐδὲ γὰρ τὸ τὴν ἀκοὴν εὐτυχῆσαι τούτων 
ἄνευ τῆς ἐκ ϑεῶν καϑηκούσης ἐγὼ ϑείην ἂν εὐμοιρί, ης { Ἴς ὃγ ἣν ἂν ξυμοιρίας. 
[γᾷ “» -" Ἃ “4 δ24 - -ω δ ᾿ ὥστε πολλῷ μᾶλλον τὴν ϑείαν εἴς τινα τῆς ζωῆς ὑπερβολὴν 
εἰς ἄκρον ἀνήκουσαν ὑπάρχειν. 

8 4.88 ρίυτα 1. Μογυβ, ρᾶγθϊτη βυβρθοίθυα 4 οὖσαν ποι 1] 
οὐσῶν Μοτὰβ | -ναι ταύτησ 1.1] αὐτῇ αἰτίᾳ τῆς Μοτυβ ὄὅ περὶ 
ἄλλων (λων οδγύυτα)} πολλοὶ τῶν Μοττβ ] γεγόνασιν] ὑπάρχουσιν 
Μογὰβ 19 ὨθιηρΡ6 παραδέχονται 21 8. τρίτοι [ φωνὴν 
6ΧΣ φήμην ταῦ 

10 

»-»} ὅ 
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ἔιθῶν. Πῶς δεῖ νοεῖν τὸ εἰσιέναι καὶ ἐξιέναι ψυχὴν 

ἀπὸ σώματος. 
2 -Ψ .- 

᾿Δλλὰ καὶ τὸ ἐκβῆναι αὖ τὴν ψυχὴν κοινὸν μὲν ἔχξι 
. 2 ᾿ς 2 ᾿ ς .», ς ᾽ , - - 

τὸν ἀπολογισμὸν οὐ γὰρ ἢ ἔκβασις ὡς ἕν τόπῳ τῆς ψυχῆς 
2 5 οὔσης (ἀσώματος γάρ), οὔτε ὡς ἐν ὑποκειμένῳ οὔσης, διότι 

πᾶσα χωριστὴν ἔχει σώματος οὐσίαν" ἀλλὰ εἴσοδος μὲν αὖ- 
τῆς ἢ πρὸς αὐτὸ καλεῖται σχέσις, ἔξοδος δὲ ἡ τῆς σχέσεως 
ἀπόλυσις, οὐ τῆς ζωτικῆς, ἣν προστίϑησιν διὰ τὴν νεῦσιν 

, » Α Α 7 »} Ν “Ὸ “- 

καὶ τὴν πρὸς τὸν δεσμὸν συμπάϑειαν, ἀλλὰ τῆς φυσικῆς. 
τι τ -“ - - 

10 περὶ ἧς ὁ Τίμαιος εἴρηκεν, ὅτε κατερριζοῦντο τῆς ψυχῆς οἵ 

τοῦ βίου δεσμοὶ περὶ τὸν μυελόν [ρ. 18] ἴδιον δὲ «τοῦ» 
ταῦτα λέγοντος, ὅτι προσελάμβανεν ἐκ τῶν ϑεῶν καὶ ξωὴν 
ϑεοπρεπεστέραν παρακολουϑεῖν πᾶσιν αὐτὸν ποιοῦσαν, τοῖς 
δικάζουσι τοῖς δικαζομένοις, τοῖς δρῶσιν τοῖς πάσχουσιν, 

18 τοῖς τόποις τοῖς χρόνοις, τοῖς λόγοις τοῖς ἔργοις" τούτων 
γὰρ ἁπάντων αὐτὸν ἐσόμενον ϑεατὴν ἔδει τινὰ κρείττονα 
μοῖραν λαβεῖν παρὰ τῶν κρειττόνων, οἷς ἔμελεν ἄγγελον 
αὐτὸν καταστῆναι τῶν ϑεαμάτων ἐκείνων ἀνθρώποις. Ἔτι 
τοίνυν τὴν πορείαν δεῖ μὴ παρέργως ἀκοῦσαι τοῦ μύϑου 

40 προσϑέντος. ἀλλὰ συννοήσαντας εἰπεῖν, ὡς ἄλλη μέν ἐστιν 
2,“ - - ’ 5 , 2. .κ -. δ 

αὐτῶν τῶν ψυχῶν ξωτιμή τις οὖσα μετάβασις ἀπὸ τοῦ ἕν 

κατατάξει βίου πρὸς τὸν ἄσχετον, ἣν ἀπεικάξων ταῖς κατὰ 
τόπον κινήσεσιν πορείαν ὃ μῦϑος προσείρηκεν (πασῶν γὰρ 

- -“- 7 2 “Ὁ ΩΝ Ἁ ’ὔ 
84 τῶν σωματοειδῶν κινήσεων ἐν τῇ ψυχῇ τὰ παραδείγματα 

«Ὁ 6δν. προὔφέστηκεν)" ἄλλη δὲ [ τοπιπή τις οὖσα μετὰ τοῦ σώ- 

ματος κίνησις εἰς Ἱκριτήρια πορευομένου ἐν ταῖς ἐξόδοις, 
τοπιμή τις ἤδη τῆς ψυχῆς πορεία ἔξω τε καὶ εἴσω γινο- 

1 ἴηβοῦ. 1. Μούὰβ Μϑὶ, 1] ἔϑθτθ ΘρῸ 8 ἀλλὰ 5ο105 1. ΝΜο- 
Τὰ (ϑρεῦ. ὅ---Ο 1100.) } αὖ τὴν] αὐτὴν αν. ὅ φροϑὺ οὔτε ΘΟΧρ. 
οὕτως 16 αὖ τὸν 17 οἷσ οχ ἦσ ταῦ [ ἔμελλεν 22 τὸν] τὸ 

95 1, .65, δο.. τοπῖι .20. ξ. . ὃ καὶ εἴσω γινομέν .15. κοῦ αὐτῆς 
οὗο., τϑασῶ Μοτυβ [ μετὰ τοῦ σώματος κίνησις 8011051] τῆς τοῦ 
σώματος κινήσεως ΝΙΟΥῸΒ 26 8η οἰκητήρια 
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μένου τοῦ σωματικοῦ αὐτῆς καὶ πορευομένου κατά τε ὕψη 
καὶ βάϑη τοῦ κόσμου, συνεπαιρομένου τῇ ψυχῇ καὶ συγ- 
παταφερομένου καὶ μέχρι τῶν τῆς γῆς μυχῶν" περὶ γάρ 
τοι τῶν τοιούτων ὀχημάτων καὶ ὃ ἐν Φαίδωνι μῦϑος 
[». 1183 5.4.1] ἔλεγεν, ὡς ἄρα ἀναβᾶσαι αἵ ψυχαὶ ἐπ᾽ αὐτὰ δ 
εἰς τὸν “Ἵχέροντα φέρονται, καὶ ὡς ἐμβριϑῆ μέν ἐστι καὶ 
σκοτεινὰ τὰ τῶν πολλῶν, ἀυλότερο δὲ καὶ "αϑαρώτερο ὀλί- 

γῶν δή τινων. Ἔστι δὴ οὖν ἡ πορεία καὶ ἀσώματος καὶ 
σωματική, ξωτική τε καὶ τοπική" καὶ ἡ ἕτέρα τῆς ἑτέρας 
εἰκών, δῆλον δὲ ποτέρα ποτέρας. πᾶσα μὲν δὴ ψυχὴ γλί- 
χεται τοῦ ἄνω κατὰ φύσιν, ὡς εἰς οἰκεῖον ὁρμῶσα τόπον 
μετὰ τὴν ἐκ τοῦ ὀστρεώδους σώματος ὁρμήν᾽ κατασπώμεναι 
δὲ ὑπὸ τῶν συντρόφων τοῖς σώμασι παϑῶν εἰς τὸ κάτω 
βοίϑουσιν᾽ δηλοῖ δὲ καὶ τὸ λόγιον ταῦτα διδάσκον" 
υπάσας μὲν γὰρ ἔχει γλυκερὸς πόϑος, ὥς κεν 16 

Ὄλυμπον 
ἀθανάτοισι ϑεοῖσι συνέμποροι αἰὲν ἔχωσιν" 
οὐ πάσαις δὲ ϑέμις ἐπιβήμεναι τῶνδε μελάϑρων. 

εἶτα τοῦ λαμβάνοντος τοὺς χρησμοὺς διὰ πλειόνων ἐκδο- 
ϑέντας ἐρομένου, τίς οὖν ἐστιν ὃ τυγχάνων τῆς εἰς ϑεοὺς 90 
ἀνόδου, μαὶ εἰ ὃ τὸν ϑυτικὸν βίον μάλιστα προστησάμενος, 

ἐπάγειν πάλιν ὁ ϑεός" 
οὐχ ὕστις σπλάγχνοισιν ἐπίφρονα ϑήκατο βουλήν. 
ἤδη καὶ πρὸς Ὄλυμπον ἁποσκεδάσας τόδε σῶμα 

ἦξεν ἀειρόμενος ψυχῆς κούφαις πτερύγεσσιν, 2ὅ 
ἀλλ᾽ ὅστις σο|[φ].. 199. δ. 68ν.. 

ἀληϑῆ κατὰ τὴν τῶν ϑεῶν μήνυσιν, πάσαις μέν ἔστιν ὁρμή. 
τις εἰς τὸ ἄναντες ἐξελϑούσαις ταῖς ψυχαῖς εἰς τὸ φύσει 

συγγενὲς διὰ τὴν ὁμοιότητα τὴν πρὸς τὸ ϑεῖον, ἣν ἔχουσι 
πᾶσαν κατ᾽ οὐσίαν κατασπῶνται δὲ ὑπὸ τῶν ηὐξημένων 30 

0 μι 

ὅ αἱ 8585. τῃϑ 7 τὰ 58. τὰ ϑ 14 ογϑοῦ!ατα ἃ Ομδ] δι οῖβ 
ΒΘ ΌΤΗ. 17 ϑεοῖσ συνέμπορον, ΟΟΥΥ. 6Β. δῦ ἣξεν 
2. ἀληῦ- οὐ μήνυσιν πάσαις μέν 8018 1. ΜοΙῸΒ 



1 

οι 

Φ 

1ὅ 
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τινὲς ἐν αὐταῖς ἀλόγων καὶ ἀγρίων ϑρεμμάτων εἰς τὸν ἐκεῖ;- 
νοις οἰκεῖον τόπον τὸν χϑόνιον᾽ δεῖ γὰρ τὸ ὅμοιον πᾶν 
φέρεσϑαι πρὸς τὸ ὕμοιον, νικᾶν δὲ ἐν ταῖς κινήσεσι τὸ 
πλεονεχτοῦν. ὥστ᾽ εἰκότως πορεύεσϑαι λέγει μετ᾽ ἄλλων εἰς 
τὸν δαιμόνιον τόπον ὑπὲρ γῆς ὄντα, κἄν τινες αὐτῶν ἀξίως 
ὦσιν βεβιωκυῖαι τῶν ὑπὸ γῆς δικαιωτηρίων᾽ ἡ γὰρ τάσις 
ἐκείνων ὀρεγομένων τοῦ δίκης τυχεῖν πασῶν, ἡ δὲ ἀξία 
πρὸς τὸν οἰκεῖον ἕλκει κλῆρον ἑκάστην. γίνεσϑαι μὲν οὖν 
καὶ τοῦτο πιϑανὸν καὶ ἅμα πλείους ψυχὰς ἄλλας ἐξ ἄλλων 
τόπων εἰς τὸν δικαστικὸν τόπον συντρέχειν, εἴπερ οἱ αὐτοὶ 
δικασταὶ πάσαις δικάζουσιν. οὐδὲν δὲ ϑαυμαστὸν τὸν Ἤρα 
μετὰ πολλῶν πορεύεσθαι ψυχῶν" ἔτι μᾶλλον ἴσως τῶν ἐν 

τῷ πολέμῳ τετελευτηκότων, οὃς καὶ διαφϑαρῆναί φησιν ὁ 

μῦϑος. διὰ τὴν αὐτὴν περίστασιν ἐκβεβηκυιῶν ἀπὸ τῶν 
σωμάτων, καὶ ὁμοπαϑῶν ἀλλήλαις οὐσῶν καὶ μετὰ τὴν 

τελευτὴν συναγελαζομένων ἀλλήλαις καὶ κοινὴν τὴν ὁρμὴν 

ἐπὶ τὸν τόπον τὸν δικαστικὸν ποιουμένων᾽ καὶ τῆς ἱστορίας 

δ. 3ὅ:. τούτοις μαρτυρούσης λέγομεν τὴν αὐτὴν πορείαν τῶν 

2 

2 

0 

οι 

ἀποθανόντων εἶναι, ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἦτε ἐλϑουσῶν ἐν 

τῇ πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀπαντήσει. .ὅ. ὧν εἰς τὸ αὐτὸ πα- 
σῶν" καὶ γὰρ ἐν πολέμῳ ὅμα τινῶν ἀπολομένων καὶ ἔν 
ναυαγίῳ καὶ ἐν πόλεων κατασεισϑεισῶν κοιναῖς φϑοραῖς 
ὥφϑησαν ἀγέλαι ψυχῶν τισιν τῶν τὰ αὐτὰ παϑουσῶν ἀπαγ- 
γέλλουσαι τὰς ξαυτῶν συμφορὰς τοῖς προστυχέσιν αὐταῖς 
γενομένοις. Εἰ δὲ, ὡς ἐν Φαίδων: μεμαϑήκαμεν [ρ. 1076], 

οὐχὶ τῶν ψυχῶν αἵ δομαὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἵ λαχόντες αὐὖ- 
τὰς ἄγουσι δαίμονες, κινοῦντες ἑκάστην ἐφ᾽ ὃν δεῖ τόπον 

4 λέγειν [ δὰ ἄλλων 8] 1.018 ϑάβοι. ἴτὰ. τοῦ αὐποα ἤππὸ 8Ὁ- 
ΤΑΒΌΤΩ δϑὺ; μετὰ πολλῶν Ρ]. 6145 ὅ πεῦ ΟΧ γῆσ τὰ γνοϊαϊὺ ὑπερ- 
“πεσόντα ἄξιαι τη 6 8 ἀνάτασις" 18 ἀ661 ϑΘο Πα ΤΩ 
Μογῦχα; 564 ουχα Ἰορθυῖτη τῶν ἄπ... σ᾽ αὖτ ἣ οὐν καὶ ἐν ϑἴο., τῶ 
ἰζον- τοϑίϊξαο: τῶν ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας καὶ ἐν τ. α. χ. τελδυτω- 
σῶν, ἐν --- ἀπαντήσει φερομένων (φοβῇ ἀπαντήσει Ῥυϊταυτη ὑπὸ 
γῆν, ἀοο ἀο]οὺ τῶν ψυχῶν Μοττ8) εἰς ϑἷο. 28 ἀπαγγέλουσαι 
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ἐλϑεῖν, ὥστε καὶ οἷον αὐτομάτως φέρεσϑαι καὶ ἀπροαιρέτως, 
Φ Ἃ Ἁ Ιά Ἁ ς »Ἅ» 3 Α ᾽ 9 ᾽ 
ἔχοι ἂν καὶ ταύτῃ πολλὴν ὁ τοῦ Ηρὸς λύγος ἀλήϑειαν. 

᾿Δλλὰ τίς ὃ δαιμόνιος τόπος ἐστίν, εἰς ὃν ἡ ἄφιξις; καὶ 

εἰ οὗτός ἐστιν, ὃν καὶ ὁ ἐν Γοργίᾳ [ρ. 6245] λέγει μῦϑος, 
δικάζειν πού φησιν καὶ ἐκεῖνος ἐν τῷ λειμῶνι τὸν Μίνω 

καὶ τὸν Ῥαδάμανθυν καὶ τὸν Αἰακὸν τρίτον ἐν τῇ τριόδῳ. 
9 9 ΄"Ὡ 

καὶ εἰ ὃ αὐτὸς τόπος ὑπ ἀμφοτέρων λέγεται τῶν μύϑων, 
πῶς ἀλλήλοις οἵ δικασταὶ συμβαίνουσιν, αἱ ἡρωϊκαὶ ψυχαὶ 

τοῖς δαίμοσιν; ὃ γάρ τοι δαιμόνιος τόπος ἀπὸ τῶν δαι- 
ὔ 2 ᾿: ’ 9 [4 ΞΗ͂ »} ’ μόνων ἔχων τὴν προσηγορίαν εἰς δαίμονας ἔοικεν ἀναπέμ- 

σεν τοὺς δικαζομένους. . 

Ὅτι μὲν οὖν οὐ πάντα πάντες οὗ περὶ τῶν ἐν “Διδου 
μῦϑοι τῷ Πλάτωνι ποιηϑέντες ἐκδιδάσκουσιν, δῆλον. ὃ μὲν 

93 -«- ΄“ἷῳῇ γὰρ τοὺς δικαστὰς ἐπ΄ αὐτῶν κηρύττει τῶν ὀνομάτων, ὥσ- 
πξρ ὁ ἐν Γοργίᾳ ῥηϑείς. ὃ δὲ τὸν τόπον φράζει δια- 

- Α Ἁ 377 φερόντως, ὥσπερ ὅδε ὃ μῦϑος (ἐν Γοργίᾳ μὲν γὰρ εἴρηται 
΄- “ -»Σοδ ’ Ὰ τοσοῦτον, ὅτι δικάζουσιν | ἐν τῷ λειμῶνι καϑήμενοι πάν- 1.3ὅν. 

τες ἐν τῇ τριόδῳ νυνὶ δὲ τίς οὗτος ὁ τόπος. ὅτι μεταξὺ 
« ᾿Ὶ .] -“- ; ΄- [4 δὲ Ἁ Ο 7 - 

γῆς καὶ οὐρανοῦ, λέλεκται σαφῶς). ὃ δὲ τὰ ῥεύματα τῆς 

δίνης καὶ τοὺς ποταμοὺς ἐπεκδιηγεῖται τοὺς ὑπὸ γῆς, ὥσ- 
περ ὃ ἐν Φαίδωνι [1115]. πάντα δὲ ὁμοῦ τῷ νῷ συλ- 

λαβόντες ἕξομεν τοὺς δικαστάς. τὸν τόπον τῶν δικαστῶν, 
-“Σ͵ 9 

τὰς λήξεις τὰς ὑπ᾽ αὐτῶν ἀφοριξομένας. ᾿Ζ4λλὰ τὰ μὲν 

εἰσαῦϑις ξητήσομεν ἡμεῖς" τὸν δὲ δὴ τόπον. ὃν ἐξύμνησεν 

ἐν τοῖς προκειμένοις δαιμόνιον εἰπών, τίνα δεῖ φάναι, πρὸς 

ἡμᾶς αὐτοὺς εἴπωμεν. Νουμήνιος μὲν γὰρ τὸ κέντρον 

εἰναί φησιν τοῦτον τοῦ τε κόσμου παντὸς καὶ τῆς γῆς, ὡς 

4 ὃ αὐτός ἐστιν Εὖ. 17 ἐν τῷ --- δὲ τίς 5015 1. Μογαβ, 
Βθοαπθηὐία, οὔΐθτη Νίδιαβ; 056 δῃηύθ ἐπεκδιηγεῖται Ῥαθοῦ ἄϊθροχὶ 

18 ὁδῷ Μοτὰβ ῬταΒ, ἴτὰ. τριόδῳ 19 τὰ ῥήματα Μϑῖυ8., 
τὸ ῥεῦμα Μοτυβ, 1... ρξυμ΄. της (εὐ οὗ, Ῥῆδθαομ. 1125 26 οἵ 
Ῥούρῇ. ἀθ δηύτο 28 8αᾳ. Μίδου. ἴῃ βοιμῃ, 1 12 6 Νυχιμοπίο; ῬΒΠΠΟΡ. 
Ὧ6 δοίθσῃ. 2390, 7 

1ὅ 
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μεταξὺ μὲν ὃν τοῦ οὐρανοῦ, μεταξὺ δὲ καὶ τῆς γῆς" ἐν ᾧ 
καϑῆσϑαι τοὺς δικαστὰς καὶ παραπέμπειν τὰς μὲν εἰς οὐρα- 
νὸν τῶν ψυχῶν, τὰς δὲ εἰς τὸν ὑπὸ γῆς τόπον καὶ τοὺς 
ἐκεῖ ποταμούς" οὐρανὸν μὲν τὴν ἀπλανῆ λέγων καὶ ἐν ταύτῃ 

5 δύο χάσματα, τὸν αἰγόκερω καὶ τὸν μαρκένον; τοῦτον μὲν 
καϑόδου χάσμα τῆς εἰς γένεσιν, ἀνόδου δὲ ἐκεῖνον, σοτα- 

μοὺς δὲ ὑπὸ γῆς τὰς πλανωμένας (ἀνάγει γὰρ εἰς ταύτας 
τοὺς ποταμοὺς καὶ αὐτὸν τὸν Τάρταρον) καὶ ἄλλην πολλὴν 
ἐπεισάγων τερατολογίαν, πηδήσεις τε ψυχῶν ἀπὸ τῶν τρο- 

10 πιμῶν ἐπὶ τὰ ἰσημερινὰ καὶ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ τροπικὰ καὶ 

μεταβάσεις, ἃς αὐτὸς πηδῶν ἐπὶ τὰ πράγματα μεταφέρει, 

καὶ συρράπτων τὰ Πλατωνικπκὰ ῥήματα τοῖς γενεϑλιαλογικοῖς 

καὶ ταῦτα τοῖς τελεστικοῖς᾽ μαρτυρούμενος τῶν δύο χασμά- 

τῶν καὶ τὴν Ὁμήρου ποίησιν οὐ μόνον λέγουσαν [0ἅ. ν 
16 110---112] τὰς μὲν πρὸς βορέαο καταιβατὰς ἀνϑρώ- 

ἐ.8θ:. ποισιεν ὁδούς, | ἐπείπερ ὃ παρκένος εἰς Ταϊγόκερον προ- 

20 

2 Θι 

σελϑὼν ἀποτελεῖ" τὰς δὲ πρὸς νότον [εἶναι ϑειοτέρας] ᾽ δι᾽ 

ὧν οὐκ ἔστιν ἀνδράσιν ἰεἰσελϑε]ῖν, ἀθανάτων δὲ μόνον 

ὁδοὺς αὐτὰς ὑπάρχειν" ὃ γὰρ αἰγοκέρως ἀνάγων τὰς ψυχὰς 

λύει μὲν αὐτῶν τὴν ἐν ἀνδράσι ξωήν, μόνην δὲ τὴν ἀϑά- 
νατον εἰσδέχεται καὶ ϑείαν᾽ οὐ ταῦτα δ᾽ οὖν μόνον. ἀλλὰ 

καὶ ἡλίου σύλας ὑμνοῦσαν καὶ δῆμον ὀνείρων [0α. ὦ 12], 

τὰ μὲν δύο τροπικὰ ζῴδια πύλας ἡλίου προσαγορεύσασαν, 

δῆμον δὲ ὀνείρων, ὥς φησιν ἐκεῖνος, τὸν γαλαξίαν. καὶ γὰρ 

τὸν Πυϑαγόραν δι᾿ ἀπορρήτων “ἯἌιδην τὸν γαλαξίαν καὶ 

τόπον ψυχῶν ἀποκαλεῖν, ὡς ἐκεῖ συνωθουμένων" διὸ παρά 
τισιν ἔϑνεσιν γάλα σπένδεσϑαι τοῖς ϑεοῖς τοῖς τῶν ψυχῶν 

1 μὲν ὃν Ἐϊ2Ζ.] μένον 8. πολλὴν ἴντα. δᾶ. τιῦ 18 ΠΘΙΏΡΘ 
μαρτυρόμενος 15 βορέαο] ἀαο ΘΧ ασ 16 αἀϑαὰθ δα ὁ γὰρ 

1, 19 5018 ἔϑσ 1. Μογὰβ | 1. οκαρκίνο εἶσ: ἴῃ βθαπθηύιοιιβ Β8- 
τἱοϊαύαβ. οοὺ ΜΟΥᾺΒ 11 δὴ νότουϑ παρ. ΗΐΖ. 18 ἔστιν 
Ἐϊ2.} ἐστι μὲν Μοτυβ | εἰσελϑεῖν ΒΟΥΙΌ51) -..ο σὺν [εἶναι] Μοτὺβ 

- 24 οὗ ΙΔ100]. ἀρ. σοῦ. 1 878, 11 

᾿ ῬΒοσυσβ, οἃ, ἸγοΙ]. 11. 9 
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καϑάρταις καὶ τῶν πεσουσῶν εἰς γένεσιν εἶναι γάλα τὴν 

πρώτην τροφήν. τὸν δὲ δὴ Πλάτωνα διὰ μὲν τῶν χασμά- 

τῶν, ὡς εἴρηται; δηλοῦν τὰς δύο πύλας, διὰ δὲ τοῦ φωτός, 

ὃ δὴ σύνδεσμον εἶναι τοῦ οὐρανοῦ, τὸν γαλαξίαν" εἰς ὃν 

ἀνιέναι δι᾽ ἡμερῶν δυοκαίδεκα τὰς ψυχὰς ἀπὸ τοῦ τόπου ὅ 

τῶν δικαστῶν᾽ ἦν δὲ ὃ τόπος τὸ μέντρον. ἐντεῦϑεν τοίνυν 

ἀρχομένην τὴν δυωδεκάδα τελευτᾶν εἰς τὸν οὐρανόν" ἐν ῇ 

τὸ κέντρον εἶναι; τὴν γῆν, τὸ ὕδωρ, τὸν᾽ ἀέρα, τὰς ἑπτὰ 

πλανωμένας. αὐτὸν τὸν ἀπλανῆ κύκλον. εἶναι δ᾽ οὖν τὰ 
τροπικὰ ξῴώδια, τὰ χάσματα τὰ διπλᾶ. τὰς δύο πύλας ὀνό- 1ὸ 
ματι διαφέροντα μόνον, καὶ πάλιν τὸν γαλαξίαν, τὸ φῶς 
τὸ τῇ ἴριδι προσφερές. τὸν δῆμον τῶν ὀνείρων ταὐτόν. 
ὀνείροις γὰρ ἀπεικάζειν τὰς ἄνευ σωμάτων ψυχὰς καὶ ἄλ- 
λοϑι τὸν οἶοπητήν, ταῖς ψυχαῖς αἷς ἐφέστηκεν ἀνε. ἴδ... ε38ν. 

φημί... . [ἀλλὰ πῶς] ἄν τις ἀποδέξαιτο τὴν πρὸς τί ἃς 1 

αὐτοῦ] τοῦ ᾿ Πλάτωνος δήσεις αὐτοῦ διαφωνί αν᾿ τούτων 

γὰρ πέρι καὶ ἡμῖν πρόκειται λέγειν. ὃ μὲν γὰρ τὸν δαι- 

μόνιον τόπον εἶναί. φησιν τὸ πέντρον; ὃ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ 
τοῦτον ἔϑετο γῆς καὶ οὐρανοῦ, καὶ οὐ γῆς ἰδίᾳ μόνον οὐδὲ 

οὐρανοῦ μόνον" καὶ ὃ μὲν γῆν ταύτην τιϑέμενος, ἐφ᾽ ἧς 20 

βεβήκαμεν, εἰς τοὺς ὑπ᾽ αὐτὴν ἄγει ποταμούς, ὃ δὲ ἐν 
οὐρανῷ τίϑεται τοὺς ποταμοὺς καὶ κολάσεις ἐκεῖ ψυχῶν, παρ᾽ 
οἷς ἡ μακαριστὴ ἑωὴ τῶν ψυχῶν -- δηλοῖ δὲ ὁ Τίμαιος 
[». 420] τὴν εἰς τὸ σύννομον ἄστρον ἀποκαταστᾶσαν 

εὐδαίμονα βίον λέγων ἕξειν; καὶ ὁ ἐν Φαίδρῳ [». 2495] 26 

Σωκράτης τὰς μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια λέγων 
χωρεῖν (ὕπου καὶ οὗ ποταμοὶ πάντες καὶ αὐτὸς ὁ Τάρταρος; 

2 σχασμάτων 14 -τήν, ταῖς οὗ ἄν τις ἀποδ- 5ο1.8 1. ΜουυΒ 
1ὅ φημί ἴῃο,, δυσφημίας Μοττιβ Ῥυϊπαύτη, 56α α6]. | τὰς αὖ- 

τοῦ ΒΟΙΪΌΒΙ] 1. τ Ῥτϊταῦτη, τάσδε παρὰ Μοτῦβ 16 1. διαφωνί 
ἐννων Ι. .ν (ἄθιῃη Μοΐυβ, 181 αὐοα τῶν Ῥ7Ὸ 2); διαφωνοῦντος᾽ τῶν 
Μογῦϑβ. ΒΌΡΡΙ. ΗΖ. (ροβδὶϑ τῶν αὐτῶνΛΛγ 11 ὃ μὲν 5015 1. ΜΟΥῸΒ 
(ὃν Μα]υ85) 18 τόπον 58. τοῦ 24 ἀποκατάστασιν, ΟοτΥ.. Ἐκ. 



οι 
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ὡς ἐν Φαίδωνι διδασκόμεθα), τὰς δὲ εἰς τοῦ οὐρανοῦ 
τινὰ τόπον ὑπὸ τῆς Δίκης κουφισϑείσας διάγειν 
ἀξίως οὗ ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν βίου" ὃι’ ὧν 
πολλοῦ δεῖ τοὺς ὑπὸ γῆν ποταμοὺς εἰς τοὺς πλάνητας ἀνά- 
γειν ---- ἔτε τοίνυν ὃ μὲν εἰς πάντα τὸν οὐρανὸν ἀνάγει τὰς 
ἀποκαϑισταμένας (καὶ γὰρ περὶ πάντας νενεμῆσϑαι τοὺς 
ἀστέρας ὑπὸ τοῦ πατρὸς διαιρεϑείσας ἰσαρέϑμους τοῖς 
ἄστροις), ὃ δὲ μόνον τὸν γαλαξίαν ἐκ τῶν ψυχῶν συμ- 
πληροῖ τῶν ἐντεῦϑεν εἰς οὐρανὸν ἀναβεβηκυιῶν᾽ καὶ ὃ μὲν 
τὰς εὐδαίμονας οὔ φησι χωρεῖν εἰς τὸν ὑποχϑόνιον τόπον, 
ὃ δὲ ἄγειν ἀναγκάζεται πρῶτον εἰς ἐκεῖνον, εἴπερ πᾶσαν 

δ 81τ. ψυχὴν εἰς τὸν διϊκαστὴν χωρεῖν πρῶτον δεῖ, ἔπειτα εἰς 

15 

2 Φ 

20 

τὸν οὐράνιον τόπον ἀνελϑεῖν, ὅπου γε διάγουσιν αὖ ψυχαὶ 
εὐδαιμόνως. Ἰκαὶ γὰρ ἐπὶ ταῖς δίκαις καὶ δαιμόνων καὶ 
τόπων καὶ πραγμάτων δεῖ καὶ τὸν [δαιμόνιον] τόπον ὥσπερ 

; ; -«- » - Α - λέγεται μέσον ὑποτέϑεσϑαι γῆς καὶ οὐρανοῦ, τοῦ μὲν ϑεῶν 
2 “ Ἁ ὄντος τόπου, τῆς δὲ τὰ ϑνητὰ γεννώσης καὶ τρεφούσης. 
μέσος δὲ οὐρανοῦ καὶ γῆς τόπος ἐστίν, ὅστις πᾶσαν ἔξωϑεν 
περιέχων τὴν γῆν ἄκρα τε αὐτῆς καὶ μέσα καὶ πολλῷ μᾶλλον 
τὰ ἔσχατα περιπλείων ὑπέξωκεν τὸν οὐρανόν᾽ οὐ γὰρ τινός, 
ἀλλὰ πάσης, οὐδὲ τινὸς οὐρανοῦ μέσος ἐστίν, ἀλλὰ παντός" 
ὥστε μετὰ πάντα μὲν τὸν οὐρανὸν ἔσται, πάσης δὲ ὑπεραν- 
ἔχων τῆς γῆς. καὶ οὐ τῶν κοιλωμάτων αὐτῆς μόνων, ἐν 
Ω ς » ᾽ - 3 Ἁ ᾿ - 2 2 δ΄ , οἷς ἡμεῖς οἰκοῦμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄκρων, ἐν οἷς τίϑησι 

-"- 2 ’ ’ 27 Ι 9 ; Ἁ ψυχῶν εὐδαιμόνων λήξεις οὔπω τελέως ἀποδυσαμένων τὰ 
ὑλαῖα σώματα, καϑάπερ ἐν Φαίδων: [ρ. 114} μεμαϑήκαμεν. 
εἰ δὲ δεῖ ταῦτα προσίεσθαι, μόνος δὲ ὃ αἰϑὴρ ὑπὸ τὸν 

1 τοῦ οὐρανοῦ οὐΐδιη ΡῚ]. Τ' τούρανου ΡῚ Β ὃ τινὰ ἴτα. 848, 
3. 4 γῆν] ν ἵτν. 1 οὗ ΡΙ. ΤΏ. 414 12 -καστὴν --- τό- 
πῶν Ἀ- 8015 ἔδθγθ 1. Νονὰβ (ναισ, καὶ δαῖμον 1. 14 6600) ποῃ 
ἴῃ οχηῃΐθιβ ἢἀ6 ἀϊρσηαθ 14 δαιμόνων] 1. δαιμον, εὐδαιμόνων 
Μοτὰβ 16 δαιμόνιον ΒΌΡΡΙ. ἴῃ ἤπο (βρεύ. 1---8. 1100.}] αὐτὸν 
Μοτυβ: οοχηχηϑ, ϑηΐθ δεῖ οχίδὺ 20 τινὸς ζγῆς) Βύζ. 
24 οἷσ τα] ὧι ταῦ | οἷς Ἠΐ2.] ὧι 55. τα 

οΞ 



139 ᾿ς ΠΡΟΚΛΟΥ 

ς 
οὐρανὸν ὧν κύκλῳ περιφρεῖ τὴν γῆν ὕλην. οὗτός ἐστιν ὃ 

δαιμόνιος τόπος. ἐν ᾧ καὶ οἱ δικασταὶ καϑήμενοι μεταξὺ 
γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ ἡ τρίοδος αὕτη τῶν ψυχῶν καὶ 

ἡ συναφὴ τῶν χασμάτων τῶν τε εἰς γῆν τεινόντων καὶ 

τῶν εἰς οὐρανόν. ἀλλ᾽ ὅταν μὲν "αλῆται τρίοδος, εἰς τὰς 

τριπλᾶς ἀνάγεται ξωὰς τῶν ψυχῶν. τὴν εἰς τὰ ἄκρα τῆς 

γῆς εὐδαιμόνων οὖσαν ϑεατῶν, τὴν εἰς τὸν ὑπόγειον 

τόπον κολαξομένων οὖσαν, τὴν εἰς γένεσιν ἀμφοῖν μεσότητα 
συμπληροῦσαν ; ἢ καὶ ἄλλως τὴν οὐρανίαν, τὴν χϑονίαν, 

τὴν ὑποχϑονίαν, ἃς ἡ δικαστιπὴ ψῆφος  διατάττει᾽ ἡ 1.31τ. 
μὲν γὰρ τῆς ἀπολαύσεως καὶ εὐδαιμονίας ξωὴ ἐν οὐρανῷ 

ὡς ϑεία τίϑεται, ἡ δὲ τῆς δίνης εἰς τὴν μέσην φέρεται 

χώραν, ἡ δὲ τῆς ποινῆς ἀξία διὰ τοῦ ξίφους ὑπὸ γῆς" 

ὅταν δὲ αὖ τῶν τεττάρων λέγηται χασμάτων κοινὸν σημεῖον, 

διπλᾶς ἀφανῶν ἔχει λήξεων ὁδούς. οὐρανίαν καὶ χϑονίαν, 

καὶ διπλᾶς καϑόδων εἰς γένεσιν. κατὰ δίνην ξκατέρων ἅπο- 

χελουμένων. καὶ γὰρ αἵ λήξεις ὁρίξονται παρ᾽ αὐτῶν καὶ 

ἀπ᾽ ἐκείνων εἰς τὴν γένεσιν αὖϑις δδοὶ γίνονται μετὰ τὰς 
περιόδους. ἃς ἀφωρίσαντο ἐκεῖνοι. 

Τὸ μὲν οὖν τὸν δαιμόνιον τόπον δικαστικὸν εἶναι 
τόπον ἀπὸ τῶν ἔν τῷδε τῷ μύϑῳ γεγραμμένων δῆλον, 
ἀφικνεῖσθαι φάντος αὐτοῦ μετὰ πολλῶν ἔς τινα δαιμόνιον 

τόπον, δικαστὰς δὲ ἐν αὐτῷ καϑῆσϑαι. τὸ δὲ μηδὲν τοῦτον 
διαφέρειν τῆς τριόδου τὸν ἐν Γοργίᾳ μῦϑον ἡμᾶς διδάσκειν 
φήσομεν" ἐν γὰρ τῇ τριόδῳ καϑῆσϑαί φησιν ἐκεῖνος τοὺς 
δικαστάς. εἰ δὲ ἐκεῖνος καὶ τὸν λειμῶνα τῇ τριόδῳ συνῆψεν 
εἰπὼν ἐν τῷ λειμῶνι διμάξειν αὐτοὺς ἐν τῇ τριόδῳ, παντὶ 

“8 αὐτὴ, οοτΥ. Εὖ. 6 ξωὰσ ὀτῶν | εἰσ 58. τηϑ] τῆς ΟΣ τῇ 
τα δῦ { οἵ. Ῥ]. Ῥῇδθαοῃ. 1118 9 τὴν χϑονίαν τὴν ἴτη. τὰ 

10 διατάττει --- τῆς [ποινῆς οὔ -ους ὑπὸ γῆ 5015 1. Μογὰβ 
(Ἶ81 αυοᾶ οσ; εἰσ τὴν μέσην Μϑῖυβ ΘΡῸ) 18 ἀξία] ἀξίασ 
14 δὲ αὐ τῶν] δι’ αὐτῶν 1ὅ ἀφανῶν (-νῶς Μοτυ8) ἔχει ΝΜο- 
ΤῸΒ Μαΐαβ, ἄφα- 6ρῸ | λήξεων Μοτ8] λήξεως Μϑαὶυβ ΘρῸ 
16 δίκην τ] διπλῆν ταΐ 20 δικαστικῶν, οοὐτ. Εὖ. 
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δήπου γνώριμον, ὅτι τὰ τρία τὸν αὐτὸν δηλοῖ τοῦ κόσμου 
᾽ ἐν “ ν ’ δ ᾽ Α Ἁ ν τόπον, ὃ δαιμόνιος, ἡ τρίοδος, ὃ λειμών. μεταξὺ δὲ οὐρα- 
α- » - ς 7 γά , δ ’ ᾿ς ’ἤ νοῦ καὶ γῆς ὁ δαιμόνιος, ὥστε καὶ ἡ τρίοδος καὶ ὁ λειμῶν. 

ὁ δὲ αἰϑήρ ἐστε μόνος ἀμφοῖν μέσος, ὡς δέδεικται διὰ τῶν 
5 ἐν Φαίδωνι [ρ. 109“ 55.] γεγραμμένων, οὐ τινὸς γῆς» ἀλλὰ 
τῆς ὅλης ὑπερηπλωμένος καὶ τοῦ οὐρανοῦ παντὸς τ ἘΞ ὦν" 
διὸ καὶ αἰτιᾶται τοὺς πολλοὺς εἰς ταὐτὸν ἄγοντας αἰϑέρα 

, 9 4 2! 2 ν ν ᾽ ὔ ι ς καὶ οὐρανόν. ἔστιν ἄρα καὶ ὁ δαιμόνιος τύπος καὶ ὁ λει[- 

δ38:. μὼν καὶ ἡ τρίοδος οὐκ ἄλλο ἢ μέσον οὐρανοῦ παντὸς 
1ὸ κατὰ Πλάτωνα᾽ πλὴν τὸ μέσον ἀέρος καὶ γῆς ἀκρότης οὗτός 

1 

20 

Ρ 

ῶι 

ϑι 

ἐστιν ὁ ὑπὸ σελήνην τόπος. ὥστε καὶ λειμὼν εἰκότως ὀνο- 
μάξεται, τὰς ἀρχὰς τῆς γενέσεως περιέχων καὶ τῆς ἐν ὑγρῷ 

φερομένης φύσεως" μετ᾽ αὐτῆς γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ ὕδωρ καὶ 
ἡ γῆ; παρ᾽ οἷς αἷ γενέσεις δι᾿ ὑγρότητος ἐπιτελούμεναι καὶ 
τῆς ἐπιωτήτου ϑερμότητος. εἶ. δὲ καὶ προσεχῶς εἰς τὴν 
σεληνιακὴν ἀνήρτηται σφαῖραν, ἐν ἢ τῆς γενέσεως αἰτίαι 
πάσης καί, ὥς φησίν τις ἱερὸς λόγος. τὸ αὔτοπτον ἄγαλμα 

τῆς φύσεως προσλάμπει, δῆλον δήπουϑεν, ὅτι καὶ ταύτῃ 
λειμὼν εἰκότως ὀνομάζεται, δεξάμενος ἐκεῖθεν πρῶτος τὰς 
προόδους τῶν τὴν γένεσιν συγκροτούντων πνευμάτων" καὶ 
δὴ καὶ τρίοδος ψυχῶν τριπλᾶ προστησαμένων εἴδη ξωῆς 

κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον προσαγορεύεται, ἀἁνιουσῶν, πιπτου- 
σῶν, καταδεδικασμένων᾽ καὶ τὸ τρίτον δαιμόνιος τόπος. ὡς 

τὴν μέσην χώραν τοῦ κόσμου λαχών. πάλαι γὰρ τοὺς δαί- 
μονας καὶ ἡ Μαντινικὴ ξένη τῶν τε ἀϑανάτων μέσους 
ὡρίσατο καὶ τῶν ϑνητῶν ὑπάρχειν. μέσος δὲ καὶ ὁ αἰϑὴρ 
ἀμφοτέρων τούτων ἐστίν. εἰ δὲ δὴ καὶ τοὺς ἐν τῇ Ἔπι- 
νομίδιε [ρ. 9845] λόγους τις προσοῖτο τῷ αἰϑέρι τοὺς δαί- 

6 οχοιαϊῦ ν. ρ. κάτωϑεν 9 1. -ἰκότωσ οὗ ηδ γενέσεωσ περ 
οὗ γρῶν φερομένησ φύσεωσ οὐ ἴπᾶθ ὃ -οῷ ὃ ἀὴρ ΟἸΆΏ18ι, οθύθγα 
ΜοΥαΒ [ ΠΘΙΏΡ6 {τὸν μέσον 11 ὀνομάξεταιν 8011051] μόνος λογί- 
ξεται Μουῦβ 8ῃ τρεφομένης αὖ ἴηΐἴτῶ ἢ 919 11 οἵ. 6 ΟΥ. 
ομϑ]ά. 49 25 ῬῚ. 5γῖῶρ. 2029 28 πρόσοιτο 
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μονας ἀποδιδούσῃ καὶ ταῖς τε αἰσϑήσεσιν ὀξυτέραις καὶ ταῖς 

διανοήσεσιν ἀχράντοις μειζόνως λεγούσῃ τὰ ἀνθρώπινα κα- 
ϑορᾶν, πάντως δήπου κἀκ τῶν ἐν ἐκείνῃ γεγραμμένων δαι- 
μόνιον τόπον τὸν αἰϑέρα λέγεσθαι παρὰ τοῦ Πλάτωνος οὐκ 
ἀπιστήσομεν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν Ἐπινομὶς νοϑείας [ ὑπάρχουσα 1.38ν. 

“ο“-7ὦὠ “Ὁ 2 μεστὴ καὶ νοῦ μυστηριώδους τὸν νηπιόφρονα καὶ νῷ ἀρ- 
-“ 9 - Ω Α ιν » 2 27 ’ Α -“ 

χαῖον ἁπατᾷ. ὅτι δὲ τοῦτο καὶ ἐξ ἄλλων δέδεικται τὸ τῆς 
- 92 ὃ »ν ὁμονοίας τῶν γραμμάτων, παραστήδονται οἱ καϑ' ἡμᾶς ταύ- 

τὴν εἶναι ψευδῆ τὴν ὑπόκρισιν τοὺς ἀμφὶ Πατέριον ἐξη- 
γητάς, ἄνδρας ἡμῖν αἰδοίους, διότι καὶ ψυχὰς τὰς εὐδαί- 

2 νὴ »-»"ὝὍ 2 [4 Α 3 ’ ι Α ’ μονας «εἰς ἐκεῖνον ἀνάγει τὸν αἰϑέρα, καὶ τὸν Φαίδωνα 
ἴά 4. ἤ 9 Α Α ἤ 2 Ο᾽ μάρτυρα προϊσχομένους (ἀληϑὲς μὲν γάρ ἐστιν ὅ . φασιν, 

9 2 9 ς. ῳ 5. κ Α , 2 ἰ Α ᾿) ἀλλ᾽ οὐ ταὐτόν), ὡς ἐπὶ δικμαστικὸν τόπον ἀνιέναι τὸν αἷ- 
ὦ - 4 Α ϑέρα φαίην ἂν ἐγὼ καὶ ὡς ἐπὶ λῆξίν τινα ψυχῶν (τὸ μὲν 

- “" »“»57 -“ 2 ι Α ψὰρ αὐτῶν ποιεῖ τόπον, τὸ δὲ τῶν δικαστῶν). ἐπεὶ καὶ 
-- 2 ν) ν 2 ’ Α τῶν οὐρανίων μετέχειν δυνατόν, ἀλλ΄ οὐχ ὡς οὐρανίους 

- 9 ᾽ ’ 

γενόμενοι γὰρ ἔν οὐρανῷ γινόμεϑα πάντως οὐράνιοι, μένοντες 

δὲ ὑπὸ τὸν οὐρανὸν μετέχειν οὐ κωλυόμεϑα τῶν οὐρανίων᾽ 
- Α ς ὥστε καὶ εἰς τὸν αἰϑέριον κλῆρον ὅταν μὲν ὡς εἰς δικαστι- 

πὸν ἀφικνώμεϑα τόπον, διὰ τῆς πρὸς τοὺς δικαστὰς ἀνατά- 
“ Α » δ᾽΄»ν σεως τοῦτο λεγόμεϑα πάσχειν, ὅταν δὲ ὡς εἰς λῆξιν ἡμῖν 

2 ’ ΩἹ 2 2. , ὦ Ι ι Ἐς ς » 
ἁπονεμομένην, Ὅλοι τὲ ἕν αὐτῷ γιγνόμεθα καὶ ὡς ἡμέτερον 

αὐτὸν καταλαμβάνομεν. 
- 5 ᾿ Τοῦτο μὲν οὖν ταύτῃ διωρίσαμεν. μηδεὶς δὲ οἰέσϑω 

δαιμόνιον τόνδε τὸν τόπον ἀκούσας ἢ διαφωνεῖν ταῦτα τοῖς 

ἐν Γοργίᾳ γεγραμμένοις, ἐν οἷς φησιν τοὺς δικαστὰς τῶν 

6 ἀϑαὰθ ϑὰ τοὺς ν. 9 1] 1. ΠΙδὶ αλλων οὖ μματων παρα οὗ 
ταύτην εἶναν ψ. την, οθίοτῃ Μογταβ. Μϑποῦ οϑὺ οτϑύϊο οὐ βρῶ- 
ὑϊθχα τα οαρὶῦ αὐτὴ 1116 ἀθα!ῦ 9 ΠΘΙῺΡ6 ὑπόϑεσιν (ϑρϑῦ. 
ὅ 110. 10 δῃηΐθ ψυχὰς τ 55. τηῦ (νο]αϊΐπηο τὰς), ροϑὺ ψυ- 
χὰς τ ταἷ, ας 885. τι 11 εἰς δα, Μοτγαβ ὑδιηααθια οχύθὺ 
18 (ἐπὶ τὸν ΕΐΖ., οὖ οὗ, Ἐπι. ΒΘοΟΒ. 1008 ααΐθη. 46 δι, υἱῦ. 
60, 1ὅ Μοπαπᾶ, τῆι. 46, 26. 184, 81. 189, 6 ῬοΙΡΆ. 161, 15. 299, 
11 οὔο. 10 δυνατὸν ὁΧ αὐτὸν τοῦ (ἡμᾶς δυνατὸν ΗΐΖ. 

4 
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ψυχῶν ἡρωϊκάς τινας εἶναι ψυχάς. ἢ μόνους δαίμονας 

καϑῆσϑαι τῶν βεβιωμένων δικαστάς, ϑεοὺς δὲ ταύτην μη- 
δαμῶς εἰληχέναι τὴν μοῖραν" ἢ τὰς τῶν μετηλλαχότων Ϊ 

δ. 391. ψυχὰς εἰς δαιμονίας τῷ Πλάτωνι διεξερχομένας ἐν Κρα- 
, ἃ ς 4 ζ΄ ’ ᾿ - διτύλῳ [ν. 891], ὡς ἂν αὗται φέρωσι δικαστικὴν ψῆφον 

τῶν Ἱπεπρακότων ψυχῶν ἕκαστα τῶν εἰς τὴν τίσιν γενο- 
μένων" ἐν οἷς διαστέλλει ϑεοὺς δαιμόνων καὶ δαίμονας 
ἡρώων. τῶν ἐν Κρατύλῳ [ρ. 8974] διὰ τῶν ὀνομάτων ἐξηυ- 

πορημένων περὶ τῶν τριῶν τούτων γενῶν, τῶν ἐν Συμ- 
ποσίέῳ [ρ. 3025] περὶ τῆς τῶν δαιμόνων οὐσίας τὲ καὶ τά- 
ξεως πεφιλοσοφημένων, ὡς μέσης ὄντως οὔσης ἐν πᾶσι 
τοῖς ἐγκοσμίοις. ἀλλ᾽ οὑτωσὶ δαιμόνιον τόνδε λεγέτω τὸν 

ς “ Α } 7 Α -- 

τόπον. ὡς μέσον τοῦ παντὸς καὶ συμπορευόμενον μὲν τῷ 
οὐρανῷ, περιρρέοντα δὲ κύκλῳ τὸν ϑνητὸν ὅλον χῶρον. 

προσήκξι γὰρ τοῖς δαίμοσιν ἐν πάσαις λήξεσιν ἡ μεσότης, 
ς “ » ς 9 ὔ ν 2 , “ - ς ὡς τοῖς ϑεοῖς ἡ ἀκρότης. ὡς, εἰ βούλει, ταῖς ψυχαῖς ἢ 

τελευτὴ τῆς ἀσωμάτου ζωῆς. ὥστε κἂν ἐν οὐρανῷ πάντες 
ὦσι. ϑεοὶ δαίμονες ψυχαί, ϑείως εἰσίν, ἐπείπερ ὁ οὐρανὸς 
ὼ ᾿ 9 ᾽ 4: Ἃ 2 “ 2 ’ ’ Ἁ 
ἔχει τὴν ἀκροτάτην τάξιν, κἂν ἐν τῷ αἰϑέρι, δαιμονίως διὰ 

Ἁ 7 - ν) ’ “4, 2 “ῳ - Ἅ ν τὴν μεσότητα τοῦ αἰϑέρος. κἂν ἐν γῇ. ψυχικῶς διὰ τὴν 
ἐσχάτην ὕφεσιν πρὸς τὰ ἄνω τῆς γῆς. καὶ οὐ μὲν οὐρανίως, 
οὗ δὲ αἰϑερίως. οὗ δὲ χϑονίως ἡ τριάς. δαιμόνιος οὖν 

τόπος οὐχ ὡς μόνων δαιμόνων ὁ αἰϑὴρ κλῆρος, ἀλλ᾽ ὡς, 
μὴ ᾿ ᾿ 2 5 Ν ’ ὔ 5, “Ἁ 

κἂν ϑεοὶ δικαστικὴν ἐν αὐτῷ πληρωσάμενοι τάξιν ὦσιν ἢ 
27 » ᾽ “ ᾽ ἍἉ ᾽ὔ δ -“ 
ἄλλην ἰδιότητα προνοίας λαχόντες, κἂν δαίμονες ὑπηρετοῦν- 

τες ταῖς βουλήσεσι τῶν ϑεῶν. κἂν ψυχαὶ κατὰ σχέσιν δὲ- 
Ἁ ; ᾽ Ὰ ’ 2 ν᾽ - 

καστικὴν προβεβλημέναι ξωήν, πάντων δαιμονίως Ὀντῶν ἕκεῖ 

καὶ τὸ μέσον αὐτὸ τῆς ὑπάρξεως σύνϑημα προτεινόντων᾽ 
ξ39ν. ὡς καὶ τοὺς ἐκεῖ ϑεοὺς μέσους εἶναι τῶν οὐρανίων ϑεῶν 

1 φΦ 

1 οι 

ς 2 

2 ωϊ 

4 ἀϑαὰθ δᾶ ὀνομάτων γν. 8 Ῥϑποδ 1., οθύοτα ΜΟΓῸΒ 
ὁ 8ῃ τῶν πεπραγμένων κατὰ 1 δαιμόνων] δαιμονίους Μοτῦβ 
8 σομπθίνί ρϑμᾶθσθ σι βυϊτηθηαϊὶ βαηῦ ἃ ΨΘΥΌΟ [811 ἔθσθ αὐ8}1 
μεμνημένος 29 ἀϑαὰθ 8 ψυχὰς 186, 1 580108 1. Μοτυβ 
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; ᾿ »Σ“-’ΜΨ ν 

καὶ χϑονίων, ὅταν ὑποληφϑῶσιν ὡς προνοηταί, καὶ τὰς ψυ- 

χὰς τῶν κρειττόνων καὶ παταδεδικασμένων ψυχῶν, δὲ ὧν 

συνδεῖται τὸ πᾶν" οὐ γάρ ἐστιν οὐσίας ὄνομα τὸ δαιμόνιον, 
23 .-“ “ 

ἀλλὰ μόνης σχέσεως. ἣν ἔχειν δεῖ πρὸς ἄμφω τὰ ἄκρα 
- 21 ἢ - “Χ " ; » 

τὸ μέσον. [πῶς] γὰρ οὐχὶ καὶ ϑεῶν ἂν εἴη τόπος ἐκεῖνος, 
έ 

εἴπερ καὶ χϑονίους ἐν Νόμοις [Ὑ1Π 8285] ϑεοὺς ϑεραπεύειν 
΄-ῳ- 2 ΄“«ῳ ΄ῳ ““αΨ 

ἐδιδάχϑημεν; πῶς δ΄ οὐχὶ καὶ ψυχῶν μοῖραν ἐχουσῶν εὔ- 
μοιρον, εἶπερ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον καὶ τὰ ἄκρα τῆς ἐν 

΄- ’ ΄- » ’ ᾽; ’; δ 2 

τῷ αἰϑέρι γῆς δύνανται λήξεως μεταλαγχάνειν ϑείας, ὡς ἐν 
[4 5 φΦ' »", 

Φαίδωνι παρειλήφαμεν; πάντων οὖν εἷς τόπος ἐκεῖνος ὦν, 

ϑεῶν δαιμόνων ψυχῶν, ὡς ἂν μέσος ὦν. δαιμόνιος ἀπὸ 
τῆς τῶν λαχόντων αὐτὸν μέσης ὠνόμασται τάξεως. 

Τούτων δὲ ὡς οἶμαι διηρϑρωμένων. τίς τε ἡ ἐπὶ τὸν 
δαιμόνιον τόπον ἄφιξις καὶ τίς ἐστιν αὐτὸς οὗτος, ὃν καλεῖ 
δαιμόνιον τόπον, καὶ διὰ τί ταύτην ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν. 
λέγωμεν περὶ τῶν χασμάτων ἑπομένως" 

2 ἕξ - - »,2 5 ’ ἢ ἣ 
Εν ᾧ τῆς τὲ γῆς δύ εἶναι χάσματα ἐχομένω 

ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἀλλὰ κατ᾽ 
ἀντικρύ, δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καϑῆσϑαι τῶν 
χασμάτων [Ὁ. 6141. 

’ Α ὔ ς 7 ς -ῳ ’ Τετράδα μὲν πεποίηκεν ὃ λόγος, ὡς τῇ τε δημιουργίᾳ 
᾽ , λ κν “ Ϊή Ἁ -Ὁ ᾿ πάσῃ συμβαίνουσαν καὶ τῷ τετραμερεῖ κόσμῳ καὶ ταῖς τέτ- 

- Ω 2 -"ὝἪἭὟ ἤ 27 Α Ο ταρσι τῶν ὅλων ἀρχαῖς συναρμοζομένην. ἄνωϑεν γὰρ αὕτη 
δι’ ὅλων διεξιοῦσα τῶν ἐγκοσμίων τὰ πάντα προσήγορα 

ἀλλήλοις κατεστήσατο καὶ τόν τὲ οὐρανὸν αὐτὸν τέτραχα 

1 προνοηταὶ ἨΟῺ ΥΘΥΌΤΩ 4 μόνης σχέσεως ἣν ΒΟΙΪΡΒΙ: 
μόνην σχέσιν Μοτὰβ, μ. .3ἣν 1. ὅ πῶς 5ΌΡὈ1]. Ηΐξ., οτη. 
Μοτῦβ, οδριῦ βρϑύϊυχα { ἐχούσησ, οοττ. ΠΐΖ. 8 ἐπεὶ ἐρεισ 
τηἷ, πη. γρ. εἴπερ εἰς ταῦ 9 γῆς (ἀφιγμέναιν ἘΐΖ. οἵ, ΒΆ. 
ΜΝ. 111 ὅ893 17 ἐντῶι 18 αὖ ἐν τῷ Ρ].}] δυ’ ὄντω ταῖ, 
ν ἴῃ ΠῺ6 858. τη3, ἐν τῶ δχ οντω ἴοοϊὺ τὰ 19 τῶν χασμάτων 
οτῃ. Ρ]., ροϑῦ μὲν 1. 21 Ἰηβογιῦ Ηὐχζ. 21 πεποιηλεν (6Χ ποιρκδν 
τιν.) τα] ποιξὺν βουβδν τοῦ, ῬΟΒΒΙΒ Ἰρίύυγ: Τῶν χασμάτων τετράδα 
σεποίηκεν 24 οἵ, ῬῚ, ὙΠ] δ469 2ὅ κατεστήστατο 

1ὅ 
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διεῖλεν καὶ τὰ κέντρα διεστήσατο τοσαῦτα καὶ τὰ ὑπὸ τὸν 
οὐρανὸν στοιχεῖα διεκόσμησεν ὥστε καὶ τὰς ψυχικὰς ζωὰς 

6.805. εἰκότως εἰς τέσσαρα διεμερίσατο γένη κατὰ τὴν τοῦ παντὸς 
διακόσμησιν τὴν δημιουργικήν᾽ καὶ γὰρ ἡ ψυχὴ λόγων ἐστὶ 

ὅ μέτοχος. ἐκ. μὲν τῆς δημιουργικῆς μεταδόσεως δεξαμένη τὸ 
πέρας καὶ τὴν ταυτότητα τῆς οὐσίας καὶ τὴν μόνιμον ἵδρυ- 

σιν τὴν ἐν ταῖς οἰκείαις ἀρχαῖς, ἐκ δὲ τῆς ζωογόνου δυάδος 

εἰς ἑαυτὴν εἰσιούσης καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῆς γεννώσης τὰ μεϑ' ξαυ- 
τὴν τὰς ποικίλας ξωὰς καὶ καϑ' ἑτερότητα διϊσταμένας ἀλ- 

τὸ λήλων καὶ τὰς παντοίας προόδους καὶ τὰς ἀνελίξεις τῶν 

ξωτικῶν λόγων. ταῦτα δὲ ἀμφότερα μάλιστα τὴν ψυχικὴν 
τετράδα συνίστησιν περὶ τὸ μένον τὴν κίνησιν τῆς ψυχῆς 

καὶ περὶ τὸ πέρας τὴν ἀπειρίαν ἀφορίξουσαν. μένουσα γὰρ 
ἀεὶ ἡ αὐτὴ κατὰ τὴν οὐσίαν ἐξαλλάττει τὰς ξωάς, ἀνιοῦσα 

16 κατιοῦσα δυομένη κατὰ τῆς γῆς, ἀνίσχουσα ἐκεῖθεν καὶ 
διαύλους ἀποτελοῦσα καὶ περιόδους ἀπεράντους. καὶ μὴν 

καὶ ἡ διαίρεσις τῆς ξωτικῆς ταύτης τετράδος οὐκ εἰς μονάδα 

καὶ τριάδα γενομένη (δυνατὸν γὰρ ἦν καὶ οὕτως τὸν τέσ- 
σαρα τεμεῖν), ἀλλὰ δὶς δύο πάντως που ποιεῖ γνώριμον, 

90 ὅτι τὸ ὅλον εἶδος ἀφορίξει τῆς τετράδος ταύτης οὐχ ἣ μονάς 

(ὅ ὅπερ ἂν ἦν εἰς μονάδα καὶ τριάδα τῆς τομῆς οὔσης), ἀλλ᾽ 
ἡ δυάς. καὶ γὰρ οὐκ ἔστιν οὐσιώδης, ἀλλὰ ζωῆς διαφορότης 

καὶ τῶν ἐν αὐτῇ κινήσεων" αἵ δὲ κινήσεις πρὸς τῆς ἄπει- 
οίας εἰσὶ καὶ τῆς ἀορίστου δυάδος, ὡς ἂν οἵ Πυϑαγόρειον 

9.5 φαῖεν, καὶ τῶν ϑεολόγων πάλαι τὴν δυαδικὴν αἰτίαν τῶν 
ψυχῶν κινεῖν εἰς προόδους καὶ μερισμοὺς λεγόντων οὐ τὰς 

4 80ν. ψυχὰς μόνον (καὶ ταύτας μὲν ] γάρ) . . . .(. . .. προ- 
τέρας οὔσας τῶν νῦν πολλαχοῦ ζωῶν᾽ ὅπερ ὃ μῦϑος ἐν- 
γοήσας Τἐπιβούλησιν ἔϑετο. τὸ μὲν οὖν τετραδικὸν κοινὸν 

8 δηΐθ οἰκείαις ν. 7 ποὰ γαυ]ύῶ 1., οἸληῖϑ ΜΙ οσὰβ 4 8 
(παντοίων) λόγων" ,.20 ἡ] ἣ! ἀάδπι 22) 21 γὰρ ὧν ον 
461. ουυβ 281. τερασ οὔσασ τῶν .138.0 ὃ μ. ἐ. ἐπιβ. 
μὲν οὗἷο., τοϊασῶ ΜΟΙᾺΒ 28 ὅπερ ΒΟΥ 051] ὥσπερ ΠΆΣΗ 
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(ὃν) τῇ τε οὐσίᾳ τῆς ψυχῆς καὶ τῇ ξωῇ τῶν αἰτίων αὐτ[ῆς] 
ἀμφοτέρων ἀνῆπται τῶν τὲ πατρικῶν καὶ τῶν μητρικῶν, τὸ 
δὲ μοναδικὸν καὶ τριαδικὸν τὴν οὐσίαν τὴν ψυχικὴν μίαν 
τε καὶ τριφυῆ ποιοῦν εἰς τὴν πατρικὴν αὐτὴν ἀνατείνει 
μονάδα, τὸ δὲ δὶς δύο τὴν ἐν αὐτῇ ξωὴν ποικιλλομένην 
παντοίαις κινήσεσιν καὶ ἀόριστον ὧς ἀληϑῶς οὖσαν εἰς τὴν 

μητρινὴν ἀναφέρει δυάδα. 
Τίνες δὴ οὖν αἵ δυάδες αὗται; πρῶτον μὲν οὖν ἐκεῖνό 

μοι δοκεῖ μὴ παρέργως ὃ Πλάτων ὀνομάσαι χάσματα τὰς 
δύο δυάδας, ἀλλ᾽ εἰδὼς καὶ τὸν. ϑεολόγον Ὀρφέα τούτῳ 
τῷ ὀνόματι καλοῦντα τὴν πασῶν κινήσεων καὶ προόδων 
σὐρωτουργὸν ἐν τοῖς νοητοῖς αἰτίαν, ἣν οἵ Πυϑαγόρειοι 
δυάδα νοητὴν καὶ ἀόριστον προσηγόρευον" 

Αἰϑέρφα μὲν Χρόνος οὗτος ἀγήραος. ἀφϑιτόμητις 
γείνατο καὶ μέγα χάσμα πελώριον ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

καὶ μιπμρὸν ὕστερον" 

χάσμα δ᾽ ὑπ᾽ ἠέριον καὶ νήνεμος ἐρράγη αἰϑὴρ 
ὀρνυμένοιο Φάνητος. 
εἰ γὰρ ταύτην ἔχει τὸ πρώτιστον καὶ νοητὸν χάσμα τὴν 

δύναμιν, κινεῖν πάντα καὶ διεγείρειν ἐς προόδους καὶ παν- 

τοίας διακρίσεις. εἰκότως δήπου καὶ τὰς μεταβατικὰς τῶν 

ψυχῶν ἐφ᾽ ξἕκάτερα κινήσεις καὶ ἀφ᾽ ἑκατέρων εἰς τὸ μέσον 
ὁδοὺς χάσματα προσείρηκεν. ὡς ἐσχάτην ἀφομοίωσιν πρὸς 
τὸ νοητὸν χάος φερούσας. ὅτι δὲ οὐκ ἐνταῦϑα μόνον ὁ 

[έ 29. ἢ 3 ν ’ ς Α - - 
Πλάτων ἐξέϑηκε τὰς ἐν δικαστηρίῳ ὅδοὺς τῶν ψυχῶν, 3.81:. 
3 Α » ν᾿ "Ὁ ’ Ἁ 2 -“ΣἽ5 “ ; 

ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ Φαίδρῳ, φανερὸν ἔκ τῶν γεγραμμένων κρί- 
“Ὁ ιν Ἁ - 

σεῶν τῶν ἐκεῖ" τὰς ψυχὰς τὰς μὲν εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαι- 

ὠτήρια ἀφικνουμένας δίκην ἔφατο [τίνειν. τὰς] δὲ εἰς 

1 αὐτῆς Βύχ., αὐτῇ 1., αὐτῶν Μοτὰϑ 4 ποιεῖν, οοτΥ. ΕΖ. 
11 κινήσεων ἴτα. 84. τὴἪ 12 πυϑαγόριοι 14 οὗ 17 ἔν. 

ὅῶ. ὅ8 ΑΔ] 26 δηΐθ εἰς τοῦ ν. 28 ρῬϑῦοϑ 1., οϑύθσαι ΜΟΥᾺΒ 
21 ὩΘΙῺΡΘ τὰς (γὰρ ψυχὰς | γῆν ΜΟΥΏΒ, 568 1.56 281. ἔφατο 
ΝΕ ἰ., εἰσ, δὲ 1. Μϑῖυβ, ἔφατο ἀπαντᾶν εἴς τε Μοττβ (ἐκτίνου- 
σιν ῬΙαί. Ῥῆδθάν. 2498 ᾿ 

24 
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τοῦ οὐρανοῦ τινα τόπον ὑπὸ τῆς Δίκης κουφισϑεί- 

σας διάγειν ἀξίως οὗ ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβίωσαν 
βίου. καί εἶσιν αὗται αἵ δύο πορεῖαι τῶν ψυχῶν, ἃς καὶ 
ἐνταῦϑα ἀφηγούμενος τὴν μὲν εἰς τὸ ἄνω φησὶν ἄγειν καὶ 

5 τὸ πρόσϑεν͵ τὴν δὲ εἰς τὸ κάτω καὶ τὸ ὄπισϑεν. εἶτα τὰς 
λοιπὰς δύο προστίϑησιν λέγων᾽ τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφό- 
τεραινι ἀφικνοῦνται ἐπὶ κλήρωσιν καὶ αἵρεσιν δευ- 
τέρου βίου. περὶ ὧν καὶ ἐνταῦϑα διαλεγόμενός φησιν τὰς 
μὲν ἐξ οὐρανοῦ κατιέναι, τὰς δὲ ἐκ τοῦ τῆς γῆς ἀνιέναι 

10 χάσματος, καὶ κατασκηνᾶσϑαι σφᾶς ἐν τῷ λειμῶνι" δέδεικται 

δὲ ἡμῖν ἔμπροσϑεν, τίς ὃ λειμών. ἔχομεν οὖν καὶ ἐκ τοῦ 
Φαίδοου τὰ δύο χάσματα «τὰ τὰς λήξεις ὁρίζοντα καὶ τὰ 
λοιπὰ δύο τὰ ἀντίστροφα τούτοις, τῇ μὲν εἰς οὐρανὸν ἀγούσῃ 
τὸ ἐκεῖθεν κατάγον. τῇ δὲ εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια 

τ παραπεμπούσῃ τὸ ἐκεῖθεν ἀνάγον, τὸ δὲ κοινὸν τῶν τεττά- 
ρῶν τμῆμα καὶ σημεῖον τοῦτον τὸν λεγόμενον δαιμόνιον 
τόπον καὶ λειμῶνα καὶ τρίοδον᾽ ἐν δὲ τούτῳ καϑῆσϑαι τοὺς 
δικαστάς. τοὺς δὲ αὐτοὺς δικαστὰς ἐν μὲν Γοργίᾳ τίνας 

ἔφατο, καὶ ἐνταῦϑα δεδηλώκαμεν καὶ ἐν τοῖς εἰς ἐκεῖνα 
909 γεγραμμένοις ἔναγχος ἡμῖν" νυνὶ δὲ κοινότερον ἀκούειν 

ἀξιοῦμεν πάντας τοὺς ταύτην εἰληχότας τὴν δύναμιν ἐν 
ϑεοῖς, ἐν δαίμοσιν, ἐν ἥρωσιν. τῶν γὰρ ποτὲ δικαστῶν 

ἔνϑιν. ἡ τάξις τῶν ἐν σώμασι. καὶ τῶν ἀεὶ Τὼς ἐν Γοργίᾳ 
[».- ὅ285 54α.] μερινή ἐστι, κρινόντων τὰς ψυχὰς ἀσωμάτους. 

.ὅ δείκνυσι δὲ τὴν μερικὴν ἐκείνων τάξιν καὶ τὸ εἰς Πλούτωνος 

αὐτοὺς παραπέμπειν τὰς ψυχὰς εἴς τε μακάρων νήσους καὶ 

εἰς Τάρταρον, τούτους δὲ καϑολικώτερον εἴς τε οὐρανὸν καὶ 

τὰ ὑπὸ γῆς πάντα δικαιωτήρια᾽ περιεκτικώτερα δὲ ταῦτα 

1 χκλήρωσίν τε οὗ τοῦ δευτ. Ῥ]. 12 τὰ δᾶ. ΒΐζΖ. 
δῦ αηΐθ δείκνυσι 101} 1. οὐ Μογὸ οομῆᾶο | ὡς Μοτυ8] δὴ τῶν 
ἄπο ᾿πἀΐουτα σοπθτῶ ἴῃ οΥρία, 8] θυατη 5616] οὔβοῖο ἔπηρ ΘΠ 5 
οὐ οὕτὰ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ 46 γἱν]β βθη θη ίθχη ἔθυθηβ, δ] ΘΥΌΤΩ ΒΘΙΏΡΟΥ ἴὰ- 
ἀἸοδηβ, ΘΟΥ̓ΡΟΥΘ βοϊαύστα, ταουύαοβ ὑγϑούϑῃβϑ 26 αὐτὰς Μοτυξ 
(μοι 1. 
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-»“-}ρ ᾽ ι ν ν) [4 2 - “ - ν 7 

τοῦ Ταρτάρου καὶ ἡ οὐρανία ἄρα λῆξις τῆς ἐν μακάρων 

νήσοις᾽ ὥστε καὶ οἵ τῇδε δικασταὶ τῶν ἐν Τοργίῳ πξρι- 
ληπτικώτεροι. καὶ οὐχ ἡρωϊκαὶ ψυχαὶ μόνον ἔσχαται οὖσαι 

τῶν δικμαστικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ εἴ τινες ἄλλοι πρὸ 

τούτων. ὡς ὃ οὐρανὸς πρὸ τῶν μακάρων νήσων, ὡς τὰ 

δικαιωτήρια τὰ ὑπὸ γῆς πρὸ τοῦ Ταρτάρου; τοῦτον γὰρ 

δεσμωτήριον τίσεως εἶπεν εἶναι καὶ δίκης, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς 

δικαιωτήριον. τί γὰρ ἄλλο ἐστὶν τὸ δικαιωτήριον ἢ τὸ δι»- 

καιοῦν καὶ κατὰ δίκην ἀπευϑῦνον; τί δὲ ἄλλο τὸ τῆς τί- 

σεῶς δεσμωτήριον ἢ τὸ τίσιν καὶ τιμωρίαν ἐσχάτην ἐπάγον 
} [ λῚ ᾽ ΟΡ’ Ά ͵ ’ [ καὶ συμποδίξον τὰς ψυχάς; ὅτῳ δὲ διαφέρει τιμωρία δίκης 

ξ Ἁ ς Ά - - 

καὶ ὡς ἣ μὲν ὀνίνησιν, ἣ δὲ τῶν ἀνιάτων ἐστὶ ψυχῶν. αὐ- 
- , 2 2 Π - ᾿ » Ῥ τοῦ διδάσκοντος ἐν ἐκείνῳ τῷ μύϑῳ μεμαϑήκαμεν [ρ. 6258]. 

ὅτε δὲ καὶ αἵ μὲν μακάρων νῆσοι Πλουτώνειοι λήξεις εἰσίν, 
αἱ δὲ οὐράνιαι τῆς τοῦ πρώτου τῶν τριῶν Διὸς ἀρχῆς κατὰ 
τὴν εἰς τρία τῶν Κρονιδῶν τομὴν τοῦ κόσμου, πάλιν ἐν 

τοῖς αὐτοῖς ἀποδεδείχαμεν λόγοις" καὶ ὡς ἡ μὲν εἰς Πλού- 
τωνός ἐστι τρίοδος ἢ εἰς τὰς μακάρων νήσους ἢ εἰς τὸ 

δεσμωτήριον τῆς τίσεως ἢ εἰς τοὺς καϑαρτικοὺς τόπους. 

ἡ δὲ | εἰς Διὸς μοναδικὴ πρὸς οὐρανὸν ἄγουσα, ἡ δὲ εἰς 1. 88:. 
Ποσειδῶνος Ἰσώξει τὰ τῶν χϑονίων δικαστῶν. προσῆκεν 

ἄρα καὶ αὐτοὺς τοὺς δικαστὰς τὸ ἀνάλογον ταῖς ὁδοῖς σώ- 

ἕξειν, τῶν ἐν Γοργίᾳ λεγομένων δλικωτέρους. καὶ ἐκείνους 
ἥρωας. τούτους δαίμονας καὶ ϑεοὺς ἡγεῖσϑαι περιέχοντας 
καὶ τὴν ἐκείνων τάξιν. 

Α ᾿ 5 2.» Δ Α ν, ὃ 9 -" , 5 Τὸ μὲν οὖν κατ΄ ἀντικρὺ τὰ ἐν οὐρανῷ χάσματα εἶναι 
τοῖς κατὰ γῆς τεταμένοις οὐχ ἁπλῶς ἀκούειν ἄξιον, κατ᾽ 
ἀντιμρὺ λέγεσθαι τῷ τὰ μὲν ἄνω πως εἶναι καὶ οὐράνια, 

{ ὅοτρ. δ28Ὁ 9 ἀπευϑύνων, ΟΟΥΤ. ΠύΖ. [ τὸ τῆς] τὸ οτι. 
τη ἷ, 55. τὴ 15 οὐράνιοι, οοΥτ. ΕΖ. 18 ἢ εἰσ ἰθὺ δα ᾷ. τη, 
μδὰα βοῖο 81 ῬΘΥΡ ύϑαι 8106 γα 6 ἸΟΟῸΒ βϑηθηᾶαβ 50 20 αὰ86 
δηΐθ Γοργίᾳ ϑυαμὺ, Μοτο ἄθθθο 21 σώξει] πθιηρ6 εἰς 
24 {δὲν δαίμονας Ἡΐζ. 

10 

19 

2ὅ. 
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τὰ δὲ κάτω που καὶ χϑόνια (καὶ τοῦτο μὲν γάρ), ἀλλὰ καὶ 

μερίξειν καὶ τῷ μὲν ἑτέρῳ τῶν ἄνω τὸ ἕτερον ἀντιτιϑέναι 
τῶν κάτω; τῷ δὲ λοιπῷ τὸ λοιπόν. καὶ δὴ καὶ ἐπισκοπεῖν 

4 7 ἥ ’ )» 2 “- Ὰ ν᾿ προσήκει πότερον ποτέρῳ, λέγω δέ, εἰ τῷ κατάγοντι κατὰ 
“ }! 9 Α ν᾿ “Ὁ 2 Α “- 

ὅ γῆς τὸ ἀνάγον εἰς οὐρανὸν καὶ τῷ ἀνάγοντι ἀπὸ γῆς τὸ 

ἐξ οὐρανοῦ πάλιν κατάγον. ἀλλὰ τοῦτο ἄτοπον᾽ εἰς γὰρ 

ταὐτὸν τούτων ἡ ὁδός, εἰς τὸν κοινὸν τόπον τὸν λειμῶνα. 

λείπεται οὖν τὸ μὲν κατάγον ἐπὶ γῆς ἀπὸ τοῦ μέσου τόπου 
9 “ 4 - 

κατ΄ ἀντικρὺ λέγειν τῷ ἐξ οὐρανοῦ κατάγοντι πρὸς τὸ μέ- 
ιο σον, τὸ δὲ ἀνάγον ἀπὸ γῆς εἰς τὸν μέσον τόπον τῷ ἀπὸ 

2 τούτου εἰς οὐρανὸν ἀνάγοντι. τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι τὰ ἐναντία 
πάϑη πεπόνθατον᾽ ὃν γὰρ ἀπολείπει τόπον ϑάτερον, κατα- 
λαμβάνει τὸ λοιπόν" ἴδιον δὲ τοῦτο τῶν ἐναντίων. 

Εἰ δὲ δεῖ μὴ κινήσεις μόνας διὰ τῶν χασμάτων ὁρᾶν 

1 μηδὲ ὅλως χάσματα τοιαῦτα νοεῖν οἷον χωρητικοὺς τόπους 

(γῆ μὲν γὰρ στόμια ἄττα ἔχειν καὶ διάστασιν οὐ κωλύεται, 

δι’ ὧν χωρεῖν δυνατόν, οἷα δὴ καὶ ἱστόρηται πολλαγοῦ" χῶρ 9 
ξὃδν. Πλουτώνειοι γὰρ δικασταὶ ἀπὸ Πλούτωνος. Αἰακὸς δη- 

ν . 

λαδὴ ᾿Ῥαδάμανϑυς καὶ Μίνως" διὸ δὴ δαιμόνιον τὸν τόπον 
2 -Ὁ- ὔ 2) Ἁ Α Α 3 ᾽ -“ ᾽ 

80 ἐκεῖνον νόει. ἄττεσϑαι δὲ τὰς ψυχὰς ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ 

καὶ ἐν ἄλλοις χωρὶς σώματος --- ἐπεὶ οὖν σωματικῶς τὰ 
᾽ -ὗὉ7ὦ 9 ’ὔ’ 3 7 4 ᾽ὔ 

χάσματα [ϑεω]ρεῖν ἀμήχανον, ἐφιστάνειν χρή, μήποτε δαι- 

μονίας τινὰς διὰ τούτων τάξεις ὁ μῦϑος αἰνίσσεται δεχο- 

μένας τὰς ψυχὰς ἢ κατιούσας ἢ ἀνιούσας καὶ παραπεμπού- 
85 σας εἰς τὸν οἰκεῖον ἕκαστα τόπον, ἃς ἀπείκασεν χάσμασιν ὡς 

κινήσεων προστάτιδας καὶ συστοίχους οὔσας πρὸς τὴν τοῦ 

χάους ἐκείνου δύναμιν, καϑάπερ εἴπομεν [ρ. 188, 11]. τοῦ 

πασῶν αἰτίου προόδων καὶ κινήσεων. ἐπεὶ καὶ αὐτὸς παρ- 
’᾽ - ᾽ 6 »-»-ὕ δ᾽»ν 2 Ἁ 5». ΧἈ [:] 

ἔχεν τῶν τοιούτων ὑπονοιῶν ἡμῖν ἀφορμὴν εἰπὼν [Ὁ. 6189] 

1 γὰρ (λέγουσιν) ΗΐΖ. 18 δηΐθ οὖν Π1]} 1.. Μογαϊῃ 86- 
αὐογ | ἔοστῦ. {οἱ ἀπὸ 20 ττεσϑαι ΒΟΙΙΡΒ1] ἄγεσϑαι Μοτὰβ - 

22 χάσματα ϑεωρεῖν] 1. χασμ. οὐρεῖν, χάσματα δεῖν ΜΟΥῸΒ 
2 ἑκάστῃ ἘΐΖ., τη Ὁ ]11ὴ ἑκάστας 
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τῷ ἀπὸ γῆς ἀνάγοντει χάσματι παρεστῶτας τὸ φϑέγμα 
παταμανϑάνειν καὶ μυκωμένου κατέχειν ἔτε τὰς ἀνι- 
ἕναν πρὸ τοῦ "αιροῦ σπευδούσας ἀπὸ τῶν δικαιωτηρίων 

ἐκείνων ψυχάς. ὡς ἂν κἀκείνου συναίσϑησιν ἔχοντος τῆς 

ἀξίας τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν αὐτόϑεν ἐφεστώτων ταῖς ἀνιού- 
σαις ἐκεῖθεν δαιμόνων ὄντων δηλονότι, καὶ ἢ ἀφιέντων ἢ 

κωλυόντων ἐκείνῳ συνεπομένων καὶ τῷ ἐκείνου φϑέγματι 
συνϑήματι τῆς ἀξίας χρωμένων. μήποτε οὖν περὶ πάντων 
κοινῇ λεκτέον δαιμονίας εἶναν τάξεις τὰ χάσματα τετραχῇ 
διατεταγμένας (διὸ καὶ ὁ τόπος ὃ μέσος. ὃ κοινὸς τῶν 
χασμάτων, καλεῖται δαιμόνιος), ὧν αὲ μέν εἰσιν λήξεων 

προστάτιδες εὐμοιροτέρων ἢ τληπαϑεστέρων (δῆλον δὲ πό- 
τεραν ποτέρων), αἷ δὲ εἰς γένεσιν καϑόδων ἄνωϑεν ἢ κά- 
τωϑεν. καὶ γὰρ αἱ μὲν ἐξ οὐρανοῦ τὴν ἀρχὴν ἄγουσιν, Ἢ. 
οὗ δὲ ἐκ τοῦ Ταρτάρου, καὶ μόνος ὃ μέσος χῶρός ἐστιν ὃ 
πρὸς ἄλλην καὶ ἄλλην δύναμιν τεταγμένος. τεκμαίρομαι δὲ 
ὅτι πλῆϑος τὸ δαιμόνιον καϑ᾽ ἕκαστον, διότι [ἐφ᾽] ἑνὸς τοῦ 

ἐκ τῆς γῆς ἀνάγοντος παρεστῶτας ἔφη τινὰς καὶ καταμαν- 

ϑάνοντας τοῦ χάσματος τὸ φϑέγμα δρᾶν, ἃ δὴ καὶ δρᾶν 
λέγονται περὶ τὰς ψυχάς, ὡς ἂν πολλῶν ὄντων τῶν κατ᾽ 
ἐκεῖνο τεταγμένων" ὥστε καὶ ἐπὶ πάντων ἔοιπεν πλῆϑος 
χρῆναι κατὰ τὸ ἀνάλογον λαμβάνειν. καὶ γὰρ οὐδὲν ϑαυ- 
μαστὸν πολλοὺς εἶναι τοὺς καϑ᾽ ἕκαστον ἐφεστῶτας, ἢ κατὰ 

τὰ εἴδη τῆς τῶν ψυχῶν ξωῆς διῃρημένους, ἢ κατὰ τὰς 
διαφορὰς τῶν τόπων, ἐφ᾽ οἣς ἄγουσιν ἢ ἀφ᾽ ὧν τὰς ψυ- 
χάς, ἢ κατὰ τὰ μέτρα τῶν περιόδων διατεταγμένους, ἢ κατ᾽ 
ἄλλην ἐξαλλαγὴν τοιαύτην πεπληϑυσμένους, ἕκάστου δὲ πλή- 
ϑους τὴν κοινὴν ἰδέαν τὴν χωρητιπὴν καὶ διαπορϑμευτικὴν 

τῶν ψυχῶν ἀπ᾽ ἄλλων τόπων εἰς ἄλλους ἀμείνους ἢ χείρους 

1 ἀνάγοντί {τινας ΕΐΖ. 18 «τῶν» εἷς ΗΠ ύζ. 14 φηΐθ 
΄ παρεστῶτας 1] 1.. Μοτύτη ΘΧΒΟΙῚΟ [ἄγουσιν] ἂμ ἔχουσιν 
17 δὰ πλῆϑός τι [ ἐφ᾽ δα ἀ161, 180. πο πούϑῦ Μοτῦβ 20 τῶν 
Π0Ὼ 1., ὑοϑύαυυν Μοττβ, ἩΌΤη. οχίθὺ ἀαθίυα 99 χείρου, ΟΟΥ̓Τ. τη ὅ 

1:1. 

15 
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χάσμα πφοσαγορφεύεσϑαι; μίαν ὑποδοχὴν οὖσαν πασῶν τῶν 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ στελλομένων εἰς τὸ αὐτό. καὶ γὰρ τὰ χάσματα 

δίοδοί τινες εἶναι φιλοῦσιν ἢ ὑδάτων ἢ πνευμάτων, ὧν 

δύνανται δέχεσϑαι καὶ εἰς ἄλλην παραπέμπειν χώραν, εἰς 
5 τὸ κάτω χωροῦντος ἢ εἰς τὸ ἄνω τοῦ τὸ χάσμα ποιοῦντος, 
ὥσπερ εἴπομεν. ὕδατος ἢ πνεύματος. εἰ δὲ καὶ τὰ κάτω 
χάσματα δύ᾽ ὄντα ἔχεται ἀλλήλων καὶ τὰ ἄνω τὸν αὐτὸν 
τρόπον, δῆλον οἶμαι καὶ ἐκ τούτων, ὅτε τὰ μέν ἐστιν ἀλλή-- 

9 λοίς συγγενῆ μᾶλλον ὡς Πλουτώνεια, τὰ δὲ ἀλλήλοις ὡς 
ιν. Δία, καὶ τὸ κοινὸν σημεῖον δηλοῖ τὴν ἀϊδιαίρετον αὐτῶν 

κοινωνίαν καὶ ὁμόνοιαν, ἀφ᾽ ἧς ἕνωσιν λαμβάνει τὸ πλῆ- 

ϑος᾽ δεῖ γὰρ κατὰ πλήϑη κοινωνεῖν τὰ χάσματα καὶ ἡνῶ- 
σϑαι περὶ τὸν αὐτὸν ὥσπερ ἵδι’ ἡνωμένον ϑεόν. 

᾿Αλλὰ τούτων μὲν ὅδην, ἐπὶ δὲ τὰ ἑπόμενα τούτων 
16 χωρῶμεν" τάχα γὰρ ἄν τι καὶ ἐν τοῖς ἑπομένοις ἀκούσαιμεν 

περὶ τούτων σαφές. 
Ἔοικεν δὲ καὶ τὸ ὅλον σχῆμα τῶν χασμάτων χειὰς μι- 

μούμενον μάλιστα προσήκειν ψυχαῖς οὐ μόνον ταῖς μερικαῖς, 

ἀλλὰ καὶ ἁπάσαις ἁπλῶς. ὃ καὶ τὸν Τίμαιον [ρ. 86Ὁ] δη- 

80 λοῦν᾽ ὃ γοῦν παρ᾽ αὐτῷ δημιουργὸς σχίσας τὴν μίαν εὐ- 

ϑεῖαν τῶν ἀριϑμῶν τῶν ἁρμονικῶν καὶ δύο ποιήσας συνάψας 
αὐτὰς κατὰ μέσας οἷον Χὶ ποιεῖν λέγεται, τοῦτον «τὸν» 
χαρακτῆρα τῇ οὐσίᾳ τῶν ψυχῶν ἐγμάφδ ιον ἐνθεὶς πάσης 
ἴδιον ὄντα ψυχῆς. αἴτιον δὲ ὅτι καὶ ᾿ ἀρχικὴ τῶν ψυχῶν 

ε86 μονὰς ἐκ τοιούτων ἦν χιασμάτων, ὡς ὃ χαρακτὴρ αὐτῆς 
διασημαίνει. καὶ οὐκέτε ταῦτα Πλάτωνος οὐδὲ Τιμαίου λό- 

γον τινός, ἀλλὰ ϑεουργῶν καὶ ϑεῶν ἄγνωστα γραφόντων" 

καὶ ὅστις ἱστόρησεν τὸ πτέρωμα τῆς ἀρχικῆς ψυχῆς. οἶδεν 

1 ὑποδοχὴν ἴῃ ὑπεροχὴν ΟΟΥΥ. τη 6 τὰ κάτω χάσματα 
δύ᾽ ἴτη. ϑᾶά. τη 3 10 αὐ ϑηθ πλήϑη Βαηῦ, ΜοΙῸ ἄθῦθ0 
11 χαὶ ἡ ὕνοια ἀπὸ τῆς πλήϑους) ἑνώσεως }. [τὴν ἕνωσιν] τὸ 
σλ. Μοτὰβ 18 δι᾿ ἡνωμένον Μοταβ, 1. Ἴρήμ. ν. (διῃρημένα Ὁ) 

9 τὸν Θαᾶα. ΗὐΖ. [ οἵ, α6 οΥ. Ομ, 47] 
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ὃ λέγω. τῇ δ᾽ οὖν ζωῇ τῇ ψυχικῇ τὸν τοῦ Χῖ χαρακτῆρα 

καὶ ὁ Τίμαιος ἀνῆκεν" ἀλλ᾽ ἡ μὲν ὅλη ψυχὴ καὶ πᾶσα ἡ 
φρείττων ἡμῶν ἐνεργεῖ καὶ κατὰ τοῦτον ἀεὶ τὸν χαραντῆρο 
ξωογονικὸν ἢ ὄντα καὶ κατὰ τοὺς δύο κύκλους νοεροὺς ὄντας" 
ν δὲ ἡμετέρα χωρὶς μὲν κατ᾽ ἐκεῖνον; χωρὶς δὲ κατὰ τοὺς 

ἐν αὐτῇ κύκλους. ὅϑεν οἶμαι καὶ νῦν τὸ χίασμα παρεί- 

ληπται μόνον, τὰς ξωτικὰς κινήσεις τῶν ψυχῶν ὑποδεχό- 
μενον ἄνω τὲ καὶ κάτω καὶ αὖ ἄνω [. .88,. ας΄ ἀλλὰ 2.3. 
κατ᾽ ἀντικρὺ μὲν εἰπὼν ἐδήλωσε ταὐτὸν εἶναι τῷ ἄνω. καὶ 
ταῦτα συμβαίνοντα πλέον τῇ τε οὐσίᾳ τῶν ψυχῶν καὶ ταῖς 
τῶν ἱερατικῶν φήμαις" ἐπὶ δὲ τὴν τῶν ἑπομένων ἀνάπτυξιν 
ἡμῖν ἰτέον. 

Οὺὃς ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺς μὲν δικαίους 

μπελεύειν πορεύεσϑαι τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ 
τοῦ οὐρανοῦ σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδικασμένων 

ἐν τῷ πρόσϑεν᾽ ἕως τοῦ πάντων ὧν ἔπραξαν [ρ. 614]. 

Ἢ μὲν διαδικασία τῶν δικαστῶν ἐστι πρίσις πολυειδὴς 

διαιρουμένη περὶ τὰς μετεχούσας αὐτῆς ψυχάς. ὧς γὰρ 
αὐτοὶ περὶ τὴν δίνην μερίξονται μονάδα δικαστιπὴν οὖσαν 
πᾶσιν τὸ κατ᾽ ἀξίαν ἀπονέμουσαν, ϑεοῖς, δαίμοσιν, ψυχαῖς 
ἀθανάτοις, ϑνηταῖς φύσεσιν, σώμασιν (οὐδὲν γὰρ ἔξω δύ- 

ναται τῆς ὅλης δίκης πεσεῖν), οὕτω δὴ καὶ αἷ ψυχαὶ διῃρη- 

μένως ὑποδέχονται τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν κρίσιν, ὥστε τὰς μὲν 
ἄλλων. τὰς δὲ ἄλλων μέτρων τυγχάνειν, ἐκείνων ἀλλήλοις 
ὁμογνωμονούντων καὶ καϑ' ἕνα νοῦν ἐνεργούντων καὶ ἀπο- 
πληρούντων τὴν περὶ τὰς ψυχὰς βούλησιν τῆς Δίκης ὅπα- 

σαν. 4ίνη μὲν γὰρ καὶ ϑεοῖς ἐφέστηκεν φρουροῦσα τὴν 

ἑκάστων ἀξίαν ἐν τῷ παντὶ καὶ τὸν ὅρον τὸν δημιουργικόν. 
διὸ χαὶ τῷ Διὶ τοῖς Τιτᾶσιν τὰς ἐγκοσμίους διανέμειν 

6 χάσμα Ἐΐζ. 8. αὐδθ Ῥγϑθοθαπηῦ ἀνάπτυξιν, Ῥτδθρυΐϊ 
Μοῦ 9. μὲν ϑῃΐθ εἰπὼν οὐ πλέον Βαβρθούδ, 16 Ῥοϑὺ σάν- 
τῶν δϑὺ τῶν ὑν., οτχὰ Ῥ]Ὶ. 18 αὐτῆς ΠΐΖ.] αὐτῶν 28 ἀξίαν 
τα 1] τάξυν ταϑ 

10 
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παρασκπευαζομένῳ λήξεις ἕπεσϑαι τὴν Δίκην ὃ Ὀρφεύς 
φησιν" 

τῷ δὲ 4 ίκη πολύποινος ἐφέσπετο πᾶσιν ἀρωγός. 
εἰ γὰρ πᾶσιν ἀρωγὸς πολύποινος εἰ τῷ δημιουργῷ τοῦ 
παντὸς συνδιαποσμεῖ τὰ πάντα, ϑεῶν ἄρχει, δαίμοσιν | 

ἐῶν. συνεπιστατεῖ, ψυχὰς διαδικάξει καὶ ἁπαξαπλῶς διὰ πα- 

10 

1ὅ 

2 φ 

20 

σῶν διέρχεται τῶν ψυχῶν ἡ κρίσις, καὶ δικαίων δὲ λέ- 
γονταν ψυχῶν Τεῖναι τοὺς ϑεοὺς διαδικάξοντας διὰ τῶν 

κρειττόνων λήξεων᾽ καὶ Ὑ ἐπὶ ταύταις διαδικάξζουσιν ὡς πρι- 
τικὰς τούτων ἔχοντες δυνάμεις καὶ ταύτῃ μιμούμενοι τὴν 
ὅλην 4 ἴκην, μέτρα δὲ ἄλλαις ἄλλα, κπμαϑάπερ εἴπομεν, διανέ- 
μοντέρ. καὶ εἰ τῶν κρινόντων ὃ νοῦς εἷς, ἀλλ᾽ ἢ τῶν ἤρινο- 
μένων διαφορότης πολυειδεῖς ποιεῖ τὰς κρίσεις" ἄλλαι γὰρ 
ἄλλης ἀξίας καὶ περὶ ἄλλων ἄλλη ψῆφος. 

Ἢ μὲν τοίνυν διαδικασία τοιαύτην ἔμφασιν ἔχει. ταῖς 
πολλαῖς ψυχαῖς τὰ πολλὰ καὶ ταῖς ἐξηλλαγμέναις τὰ ἐξηλ- 
λαγμένα κριτικὰ μέτρα διατάττουσα καϑ' ἕνα τῶν κρινόντων 
νοῦν εἰς μίαν ἀνατεινόμενον μονάδα ϑείαν, τὴν δίκην" ἡ 
δὲ κέλευσις ἡ δικαστικὴ μετὰ τὴν διαδικασίαν ἀκόλουϑός 
ἔστιν, εἰς ἔργον προάγουσα τὴν νοερὰν τῶν δικαστῶν περὶ 

ἑκάστων "πρίσιν. καὶ δῆλον, ὅτι ἐπειδήπερ οὐ λόγῳ μελεύ- 

οὐσιν, ὥσπερ οἱ ἐνταῦϑα δικάξοντες προστάττουσιν, ὅ τι χρὴ 
παϑεῖν τοὺς διαδιμασαμένους, ἀλλὰ δι᾿ αὐτῆς τῆς ξωῆς χω- 
οεῖ τῶν τε κριϑέντων καὶ τῶν ὑπουργούντων αὐτοῖς δαι- 
μόνων ἡ τοιάδε κέλευσις. τοῖς μὲν πορεύουσιν τὰς ἀρχὰς 
ἐνδίδωσι τῆς προσεχοῦς εἰς τὰς ψυχὰς ποιήσεως, τοῖς δὲ 

πορευομένοις τῆς ἐπὶ τοὺς προσήκοντας τόπους κινήσεως 
ἀνεγείρει τὰς δρμάς. φέρεται μὲν γὰρ ἕκαστον κατὰ τὸν ἐν 
ἑαυτῷ νόμον εἰς τὸ ὅμοιον καὶ ἐπείγεται τὸ μὲν εἰς οὖὐρα- 

1 ἔν. 198 6 ϑηΐθ αὐυταιό διαδικάξζουσιν οἴο, Π1] 1. ὨΪ5] 
ἔγονται Οὗ τῶν μρξιττονων ἢ, οθύθγᾶ Μοτῦβ | συνεπιστατεῖ ΒΟΥ1051] 
συνεπιτελεῖ Μοτγῦβ | πασῶν] πάντων Μογυβ 9 λήξεων ΜογυΒ] 
1. ἣμ ἴπο., ξαϊΐπθ ἡμῶνὺ 22 (οὐδὴν ὥσπερ Β. ΚΟΙ 

Ῥμοσσσα, θἅ. Κ ΤΟΊ, 17. 10 
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γὸν οὐράνιον ὄν, τὸ δὲ εἰς γῆν χϑόνιον᾽ προστιϑεμένη δὲ᾽ 
τῶν δαιμόνων ἡ ἐπιστασία ταῖς ψυχαῖς ἐντίϑησιν ἐν ἕκά- 1 
στῃ τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς κρίσεως. καὶ ποιεῖ διὰ δυνάμεών 

τινων ϑαυμασίων καὶ τὰ ἀσώματα εἰς τὰ ἀσώματα᾽ ὡς γὰρ 
τὰ σώματα εἰς τὰ σώματα δύει, τὰ ἀσώματα δύει εἰς τὰ 

ἀσώματα᾽ πλὴν ὅτι διέστηκεν ὃ τῆς ποιήσεως τρόπος. ἢ 
ἀσώματος ὧν ἢ σωματοειδής. κοινὸν δὲ πάντων, ὅτι δύνα- 

μιν ἐνδίδωσιν πᾶν τὸ ποιοῦν εἰς τὸ πάσχον τινὰ καὶ τὸ 
λαβὸν ἕπεται τῇ τοῦ δεδωκότος δυνάμει. καὶ αἵ ψυχαὶ 
τοίνυν ὡρμημέναι καὶ ἀφ᾽ ξαυτῶν εἰς τὰς οἰκήσεις τὰς πρε- 
πούσας προσλαμβάνουσιν καὶ ἀπὸ τῶν δικαστῶν εἰς τὴν 

ἐπ᾽ ἐκείνας πορείαν δύναμιν καὶ λαβοῦσαι κινοῦνται καὶ 
δρμῶσιν καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιτεταγμένων αὐταῖς δαιμόνων προσε- 
χέστερον τελειοῦσι τὰς ἑαυτῶν ὁρμάς. ἵνα τοῦ προσήκοντος 
τύχωσιν. καὶ ταύτην τὴν ἄνωθεν ἐφήκουσαν προσϑήκην: 
τῆς δυνάμεως κέλευσιν προσεῖπεν ὁ μῦϑος. ἔνδοσιν οὖσαν 

δυνάμεως [ὡς] τὴν ἀπὸ τῆς ζωῆς ἐπιτηδειότητα πρὸς τήνδε 
τὴν λῆξιν ἀνεγείρουσαν. 

Καὶ μὴν καὶ ἡ διαίρεσις τῶν λήξεων εἴς τε τοὺς δὲ- 
καίοὺς γενομένη καὶ τοὺς ἀδίκους μαρτυρεῖ τοῖς εἰρημένοις. 
τὸ μὲν γὰρ τῆς δικαιοσύνης εἶδος δηλοῖ τὴν αὐτοπραγίαν 
τῶν ψυχῶν καὶ τὴν τάξιν τὴν ἐν αὐταῖς, τὸ δὲ τῆς ἀδικίας 
τὴν ἀλλοτριοπραγίαν καὶ τὴν ἀταξίαν. προσήκει δέ που 
τάξις μὲν τοῖς οὐρανίοις καὶ αὐτοπραγία (πάντα γὰρ ἐκεῖ 

τὰ ξαυτῶν πράττει καὶ διατηρεῖ τὴν ἀσύγχυτον πρὸς ἄλληλα 
τάξιν), ἀλλοτριοπραγία δὲ καὶ ἀταξία Ϊ προσήκει τοῖς ἐπι- 

γείοις᾽ τὰ γὰρ γήϊνα οὐ πράττει τὰ ἑαυτῶν οὐδὲ τὴν τάξιν 

2 ροϑὺ καὶ τὰ ἀσώματα ν. 4 ῬΈθΘπθ οτηῃΐδ 1. ] ἑκάστῃ] ἐκάστῳ 
Μοτὰβ 8 διὰ] ἄνδρα ΜΟοΥῸΒ 4 τινων] τῶν Μοτῦβ | ἀσώ- 
ματα δἸύοσυτη Μουυ8] 1. σωματ [ ὡς γὰρ τὰ ΒΟΥΌΒῚ ἴῃ βραδὺ. ὅ 
110ὺ. (αι Ππ6}] καὶ τὰ Μογὰϑβ ὅ δνει τὰ 1.1 καὶ τὰ Μογὺβ 
6 ἀσώματα] σώματα 26 αὰ86 Βυπὺ δηΐθ -»ν παρὰ τῆς Ῥ. 147, 4, 
Ἰγρὶ βαηὺ Μογὰβ οὗ ργύϊτη Νίϑῖυβ 

ὅτ, 

25 

ὃν. 
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3 ΄ -»" καϑ' αὑτὴν διασώζει τὴν πρὸς ξαυτά. δεῖ δὲ τὸ ὅμοιον 
αι ’ Α Α ΩΡ’ ἰψ Ἁ - »- πανταχοῦ φέρεσϑαι πρὸς τὸ ὕμοιον, ὡς τὰ κοῦφα τῶν στοι- 

χείων εἰς τὸ ἄνω φέρεται καὶ εἰς τὸ κάτω τὰ βάρος ἔχοντα; 
25. τ' - 

δι΄ ὧν ἔλαβεν παρὰ τῆς φύσεως δυνάμεων, ἑκάτερα τὸ ὅμοιον 

ἐπιδιώκοντα. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ μὲν τεταγμένα τῶν 
᾿τεταγμένων ὀρέγεται κἀκεῖνα σπεύδει καταλαβεῖν, τὰ δὲ 
ἄταμτα τῶν ἀτάκτων ἀντέχεται καὶ ἐν ἐκείνοις σπεύδει γε- 
νέσϑαι. καὶ γάρ ἐστιν ἐν αὐτοῖς ὅπου μὲν λόγος καὶ νοῦς 

2 Α Α 9 ’ Ω Α 9 ’ ᾿] 7 ὔ 

εἰς τὸ φωτεινὸν ἀνάγων, ὕπου δὲ ἁλογία καὶ σώματος βαρύ- 

10ὸ της εἰς τὸ σκοτῶδες κατασπῶσα καὶ ἔσχατον, καὶ συνάπτει 

τὰ μὲν ϑεοῖς, τὰ δὲ ὑλικοῖς δαίμοσιν. ἵνα καὶ δι᾿ αὐτῶν 
Ξῳ »Ὕ 9 

ὧν ἔχει παϑῶν ὑπ᾽ ἐκείνων κολαζόμενα φύγῃ τὰ πάϑη. 
9 πιο Δῳ καὶ γὰρ πάσχοντες ὑπ᾽ αὐτῶν μισοῦμεν τὰ πάϑη, ἀλλ᾽ οὐκ 

ἐνεργοῦντες κατ᾽ αὐτά. τριττὰ δὲ τὰ κολάζοντα, τὰ μὲν τὰς 
2 7 Ἵ Ωἢ » Α 2 ᾽ Ἁ Α 4 ἐπιϑυμίας,. ἐν ὅσοις κρατεῖ τὸ ἐπιϑυμητικόν,. τὰ δὲ τοὺς 

ϑυμούς. ἐν ὕσοις τὸ ϑυμοειδές, τὰ δὲ τὰς διαστρόφους 
δόξας, ἐν ὅδοις γνῶσις μέν ἐστιν δοξαστική τις, ἀμυδρὰ δὲ 
αὕτη καὶ ἐπίκτητος ἀεὶ γιγνομένη" καὶ ταῦτα πάντα ἐναλλό- 
μενα ταῖς τὰ ὅμοια πεπονϑυίαις ψυχαῖς ἐπάγει τὰς κολάσεις, 

᾽ 25. .κΑ4 4 - " ᾽ Ω Ἁ Α - - 

80 μόνον οὐχὶ βοώσης τῆς Δίκης. ὅτι τὰς τὰ τοιαῦτα ζωῆς 

εἴδη φιλοφρονησαμένας ἀνάγκη συνεῖναι τοῖς ὁμοίοις, συνού- 
Α 7 δ 2 ς᾽ »ὭὋ Ω »" ’ ὔ 

σας δὲ πάδχειν ὑπ αὐτῶν. ὑσὰ τοῖς τοιούτοις προσήκει 

ποιεῖν. ὥσπερ δὴ καὶ τὰς εἰς τὸ ἄναντες φερομένας τὰς 

Ε ἀτ. μὲν κατὰ λόγον [ ὀρθὸν διεληλυϑυίας τὸν βίον, τὰς δὲ 
“- ; 85 τὸν κατὰ λόγον νοῦν ἐχούσας καὶ τὸν ἱερὸν προσνησαμένας 

’, ξ ῳ - ὔ ’ Ἁ } 

βίον, ὡς οἵ καλῶς διαφερόντως βιοτεύοντες,. τὰς δὲ ϑέοει- 
- - Ἁ 

δεῖς, ὡς οἵ ϑεῖοι προσαγορευόμενοι δαίμονες καὶ συνάπτοντες 
»" »“Σ΄ - Ἁ ᾿ -»"Ὕ ᾽ Α Ϊή ᾽ 

τοῖς ϑεοῖς. δεῖ γὰρ δὴ νοεῖν πάμπολυ τὸ δαιμόνιον πλάτος 

δι 

1 ῶι 

1 καϑ' αὑτὴν] 8 τὴν αὐτὴν  | διασώξονται εἰς ἑαυτά ΜΟΙΆΒ, 
ΘΟΙΥΘΧῚ (Π01.] διασώξοντα πρὸς ὃ.) ὅ κατὰ τὰ 6Χ κατὰ ἴθοϊῦ τη 

24 δηΐθδ τοῖς ϑεοῖς ν. 28 11]]. Θρο, Ῥαθοδ Μ8108, οτημϊῶ ΜΟΥ. 
Τιϑούῶ βαϊβοιαπὺ ϑρϑίϊο, πη βϑηὐθαθίδθ 20 80 κρείττω λόγου 
27 συνάπτουσι ΜοΥᾺΒ ἴῃ ὑοχύυ ([οτὺ. τοῦθ, δἱ ἀθίθαβ ὡς 6Χ καὶ), 
συνάπτοντες ἴγα. (-τι ἴῃ ἢη6 Ν8ῖυ8᾽) 28 δὴ Μϑοῖυ8] δεῖ ΜΟΙῸΒ 

105 
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ἄνωϑεν ἀπὸ τῶν ϑείων ἀρχόμενον δαιμόνων καὶ εἰς τοὺς 
-“ Α ὑλικωτάτους τελευτῶν, ἐν μέσῳ δὲ τούτων στρεφομένας τὰς 

ψυχὰς οὔτε τῶν ἀκροτάτων δυναμένας γενέσϑαι ποτὲ πρείτ- 
τους οὔτε τῶν ἐσχάτων χείρους, πάντων τῶν ἐν αὐταῖς εἰδῶν 

ως “Ὁ 3 τς. τῆς ζωῆς κατὰ σχέσιν ἐν ἐκείνοις κατ᾽ οὐσίαν προὔπαρχόν- 
τῶν καὶ τῶν ἐν ταύταις παρὰ φύσιν ἐν ἐκείνοις κατὰ φύ- 

σιν" οὐδὲν γὰρ ἀΐδιον παρὰ φύσιν. ἑκάστην οὖν ἡ ὁμοιότης 
2 Α Α ; ν᾿ } 2. κ λ ς δ ΟΣ ΄ ἄγει πρὸς τὸ συγγενὲς. τὴν μὲν ἐπὶ ϑεὸν ὃ ἐν αὐτῇ ϑεός, 

τὴν δὲ ἐπὶ νοῦν ὁ ἐν αὐτῇ νοῦς, τὴν δὲ ἐπὶ λόγον ὃ ἐν 
αὐτῇ λόγος, καὶ πάντα ἐπὶ τὸ τεταγμένον ἡ ἐν αὐτοῖς τάξις" 
καὶ ἐπὶ τούτοις τὴν μὲν ἐπὶ λόγον ἀμυδρὸν ὃ ἐν αὐτῇ 

ς -Ὕ λόγος ἀλογωθείς, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ ϑυμοειδέστερον ὃ ἐν αὐτῇ 
ς 2 5. ὦ ϑυμὸς δωσϑείς, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ φιληδονώτερον ἣ ἐν αὐτῇ 

“« "»“ 4 ἐπιϑυμία κρατήσασα, καὶ πάντα ἁπλῶς τὸ ἐν αὐταῖς ἄτακτον 
ἐπὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὴν ἀταξίαν. 

Ταῦτα μὲν οὖν λάβοις ἂν ἐκ τῆς κατὰ τὸ δίκαιον καὶ 
2 ὔ - 2 3 9 ’ ᾽ὔ 
ἄδικον διαιρέσεως τῶν εἰς τὰς ἀντικειμένας λήξεις πορευο- 

μένων εἴσω τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἴσω τῆς γῆς. κατίδωμεν δὲ 
καὶ τὰς ἀπὸ τῶν σχέσεων τῶν τοπικῶν διαφοράς, ἃς προσ- 
’ ς “- Ἁ Α ὔ ᾿ ͵ ΣΥ͂ Α 9 [ 

ἐϑηκὲν ὁ μῦϑος. τὰς μὲν γάρ, φησίν, ἔπεμπον τὰς ἀμεί-] 

1ὅ 

20 

νους δηλαδὴ ψυχὰς εἰς δεξιόν, τὰς δὲ εἰς ἀριστερὸν τὰς 1.4ν. 

χείρους δηλονότι" οὗ μὲν τῆς τοῦ ἄνω, οἷ δὲ τῆς τοῦ κάτω 
λήξεως" ταῖς μὲν εἰς τὸ ἔμπροσϑεν ταῖς ἀμείνοσι, ταῖς δὲ 

εἰς τὸ ὄπισϑεν ταῖς χείροσιν. οὐκοῦν τὰ μὲν τρία σύστοιχα 

ἀλλήλοις, τὸ δεξιὸν τὸ ἄνω τὸ πρόσϑεν, τὰ δὲ λοιπὰ πάλιν 
ἀλλήλοις, τὸ ἀριστερὸν τὸ κάτω τὸ ὄπισϑεν, πάντα δὲ συγ- 
γενῆ κινήσεσιν καὶ δυνάμεσι τῶν μερικῶν ψυχῶν. αἱ μὲν 

9 ἐν ἑαυτῆν νοῦσ, οοΥΥ. Ηΐχ. 10 αὐτῆι, 55. τη δύ τηῦ 

11 διίθ ὁ ἔχὸν 11 οὐ 12 18 αὐτῆι] 55. τῇ 2 διαῦὺ τη 
18 δηΐθ αὐτῆι Υϑ8. 14 αὐτοῖς ΗΐΖ. 21 δηΐβ -ἰσ χείροσιν 
Υ. 24 1. ἰδηύατη λήξεωσ τα- οὗ -μεινοσιν᾽ ταῖσ δὲ εἰσ τὸ Ἔ-, 
οθύογω Μουαθ. Νοὴ ἤῦπηο, 8564 Ῥυοοίστη ογϑύϊομθιη οομέγαχΊθβθ 
Θ 5Ρ811 γϑὐοπθ οοποϊααϊδατν 
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γὰρ ὅλαι ψυχαὶ κατὰ κύκλον περιάγονταν καὶ περὶ τὰ ξαυ- 

τῶν κέντρα κινοῦνται καὶ τοὺς πόλους᾽ πέντρα δὲ αὐτῶν 
αἷ ἐν αὐταῖς ἕνοειδεῖς ὑπάρξεις, καϑ᾽ ἃς μονίμως ἕδράξονται 

ἐν ἑαυταῖς, πόλοι δὲ οἱ νόες. περὶ οὺς οὗ κύκλοι κινοῦνται 
πασῶν. ἐξ ὧν ἐδημιουργήϑησαν᾽ ταῖς δὲ μερικαῖς αἵ σχέ- 

σεῖς αὗται καὶ αἵ κατ᾽ αὐτὰς προσήκουσι κινήσεις, ταῖς μὲν 
καΐὰ τὸν ταὐτοῦ κύκλον ἐνεργούσαις ἡ εἰς δεξιὰ κίνησις, 

ἐν 

2 

ϑι 

ταῖς δὲ κατὰ τὸν ϑατέρου δῆλον ὡς ἡ εἰς ἀριστερά, καὶ 
ταῖς μὲν εἰς νοῦν ἐπιστρεφομέναις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω πορεία, 

10 ταῖς δὲ εἰς τὰ πάϑη καταρρεπούσαις ἡ εἰς τὸ κάτω πτῶσις, 

καὶ ταῖς μὲν εἰδυίαις ξαυτὰς καὶ διὰ γνώσεως κινουμέναις 

ἡ τοῦ πρόσϑεν σχέσις, ταῖς δὲ ἀγνοούσαις καὶ δι᾿ ἄγνοιαν 
πιπτούσαις ἡ τοῦ ὄὕπισϑεν. ἔμπροσθεν γάρ ἐστιν, ἐφ᾽ ὃ αἵ 
αἰσθήσεις, διὸ γνωστὸν τὸ πρόσω ταῖς αἰσϑήσεσιν" ἔμπαλιν 

δὲ ὄπισϑεν τὸ τῶν αἰσϑήσεων ἀπόστροφον, διὸ σύνϑημά 

ἐστιν ἀγνοίας τῆς ξαυτῶν καὶ τῶν ἐν ἡμῖν παϑῶν. καὶ 
“ - 9 “ Μ νοῦς μὲν ἡμῶν ὑπερκάϑηται, τὰ δὲ πάϑη μεϑ' ἡμᾶς" ὥσϑ᾽ 

.᾿, Α 2. ἢ 2} ἢ Α 2» 9 ς5.κν 'Κν 3 4 ὃ μὲν εἰκότως ἄνω λέγεται καὶ ἡ ἐπ αὐτὸν ὁδὸς ἀνωφόρος, 
Α Ἁ 7 , ν 2. 3 ς. ἃ [ 4 Ἁ Εὔτ. τὰ δὲ κάτω καὶ ἡ ἐπ᾽ αὐτὰ κίνησις κατωφόρος. καὶ ἡ 

Α [4 ’ 4 - - ’ ’, 9 Δ 
20 μὲν πρώτη περίοδος πρώτη τῆς ψυχῆς κίνησις ξστιν,. πξρ 

Ἂν . - . , ν ς΄ ν» ἣ - δ, ᾿ ἐπὶ δεξιὰ καλεῖται" κινήσεως γὰρ ἀρχὴ τὸ δεξιόν, ὥς φασι 

καὶ οὗ περὶ ξῴ ἄφοντες᾽ ἢ δὲ ϑατέρου ἐπ᾽ ἀριστερὰ 0. οῶν γρθαφοντὲς Ἢ 9 θιόνξρ 
9 ὡς ὑπ΄ ἐκείνῃ τεταγμένη καὶ δευτερουργός, ὡς τὰ ἀριστερὰ 

- “-.͵«»-Ὁ 2 » ’ ’ Α Ἁ Δ Α 2 τῶν δεξιῶν ἐν τοῖς ξῴοις δεύτερα. διὸ καὶ οἵ μὲν αὐτο- 
4 Ἁ Ἁ ’ Ἁ .-ὃ ὦ Ἁ 2 

86 πραγήσαντες τὴν δεξιὰν πορεύονται τὴν αὐτῶν ζωὴν ἐπι- 

τρέψαντες τῇ κρείσσονε ταῖν περιόδοιν, οἵ δὲ ἀλλοτριο- 
[4 Ἁ 9 ’ὔ ς 2 “ Α 9 ’ὔ’ πραγήσαντες τὴν ἀριστεράν, ὡς ἐκείνης μὲν ἀποστάντες 

1 σι 

ὅ διΐθ πασῶν δ]αυ]α Θχοϊ 588 ραῤαὺ Εὐχ. ΟἿ, ΡῚ, Τα. 868 
ὁ προσήκουσαι ταϑ] οἵ, Ρ]. Τα. 8709 11 ταῖσ ἀυΐθ διὰ 

ἴτη. 8.4, γῃ 12 εἰσ ἄγνοιαν (εἰσ 58.) ταῖ, ἴτὰ. γρ. δι΄ ἄγνοιαν 
τα ὅ 19 1, -τωφόρος καὶ οὐ -εξιὰ καλεῖται οἷο., τ ]Ιαὰ8, ΜΟΤιΒ 

22 Ατὐϊϑίοῦ. π. ξῴων μορ. 8. 6110 29. 6728 24 2ὅ ἐπι- 
στρέψαντεσ 
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κατὰ ταύτην δὲ βεβιωκότες. εἰ δὲ καὶ (ἐπὶ τὰ ξαυτῶν οἵ 
δικασταὶ πέμπουσιν δεξιὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἄνω τὰ ξαυτῶν καὶ 
πάλιν ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἀριστερὰ καὶ τὰ κάτω τὰ ἑαυτῶν, 
δῆλον. ὅτι τὰς μὲν ἀναγωγοὺς αὐτῶν δυνάμεις ἄνω καὶ 
δεξιὰς ϑήσομεν;, τὰς δὲ κολαστικὰς κάτω καὶ ἀριστεράς. 
συλλήβδην οὖν τριχῶς ἀκουσόμεϑα ταῦτα τὸ ἄνω καὶ κάτω, 
τὸ δεξιὸν καὶ ἀριστερόν, ψυχικῶς . δικαστικῶς, "οσμιϊῶς᾽ 
ἔστι γὰρ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ πάντα κατ᾽ ἀναλογίαν. αἴ μὲν, 

οὖν κρείττους καὶ εἰς νοῦν ὁρᾶν ἐθέλουσιν καὶ κατὰ τὴν 
ἀμείνω ζωὴν ἐνεργεῖν καὶ γιγνώσκουσιν ἑαυτὰς καὶ τὸ οἷ- 

κεῖον τέλος διὸ κινοῦνται τὴν ἐπὶ δεξιὰ καὶ ἄνω καὶ τὰ 
διπκαστιπὰ σημεῖα πρόσω φέρουσιν. αἵ δὲ χείρους καὶ εἰς 
τὴν τῶν παϑῶν ἀταξίαν ὀπισϑοβαροῦσι καὶ κατὰ τὸ χεῖρον 
ἑαυτῶν ξῶσιν καὶ ἀγνοοῦσι τὰς ἑαυτῶν συμφοράς" διὸ καὶ 
κάτω χωροῦσιν κατὰ τὴν τῶν δικαστῶν κρίσιν καὶ εἷς ἀρι- 
στερὰ φέρονται καὶ ὀπίσω περιάπτεται αὐταῖς τὰ σημεῖα τῆς 
κρίσεως. οὐ ] γὰρ βλέπουσι τὰ κακὰ τὰ ξαυτῶν οὐδὲ ἐὔν. 
γιγνώσκουσι τὰ οἰκεῖα πάϑη, ἀλλὰ Τκατέλοιπον ὅπερ ἔχουσι. 
χρὴ δὲ ταῖς ἀλογωτέραις ἀπονέμειν δυνάμεσιν τὰ εἰς τὰ 
ὄπισϑεν ταῖρ φυσικαῖς" 

(νώτοις δ᾽ ἀμφὶ ϑεᾶς φύσις ἄπλετος ἠύρηται 
φησὶν καὶ τὰ λόγια περὶ τῆς τῶν φύσεων πηγῆρ): ὡς 
ταῖς γοεφωτέραις τὴν εἰς τὸ πρόσω βλέψιν ἀπονέμειν. εἰ 
οὖν αἵ μὲν ὑπὸ τῶν φύσεων κατατείνονται τῶν ὑλικῶν καὶ 
τῶν ποιναίων ἀγατήρων τῶν εἰς τὸ σκότος ἀγόντων, αἱ δὲ 
ὑπὸ τῶν νοήσεων ἀνάγονται καὶ τῶν διανοητικῶν ἐνεργειῶν, 
εἰκότως δήπουϑέν ἐστιν τὰ κριτικὰ σημεῖα τὰ μὲν νοερώτερα 

1 κατ᾽ αὕὔτην, ΟΟΥ. ΒΖ. | δαᾶ, ὐΣ. 18 ἀξίαν, οοτν. Ῥιύτϑ 
14 αὐτῶν ταὶ, ἕ 55. τη) 17 δχιῦθ -τοισ δ᾽ ἀμφὶ 1] ἔδγ61., 

Ῥίαγα Μαῖυβ, οἵηηΐῶ Μοτὰβ [ οὐδὲ] οὔτε Μοτὰβ 18 κατέλιπον 
ὥσπερ Ὑοπάϊ, οἱ. Μοιμοά. 12. ὅ. 82,90. 19 τὴν εἰς μα]. 20 σφύ- 
σιό φυσικῶν 1. Μοῖυθ 21 ᾿οΓ, ἀθ οτ. ομβᾷ. 99 35 ὧσ ΟῚ 1., 
ὑθϑύθπδον Μαΐυβ οὐ Νουυβ 38 ἀπονέμει 2 ἀγχτητήρων, ΘΟ, 
Μύχ. 21 86. τηϑ]ΐτη νοερωτέρας οὗ ἀλογωτέρας οὗ φυσικωτέρας 

18ὅ 

20 
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συνθήματα ξωῆΐς ἔμπροσϑεν, τὰ δὲ ἀλογώτερα καὶ φυσι- 
κώτερα (ἀλογία γὰρ συνδεῖ πρὸς τὴν φύσιν, ὡς πρὸς νοῦν 
λόγος) ὄπισϑεν. 

᾿Δλλὰ τίνα δή ἐστι τὰ σημεῖα ταῦτα (τὰΣ περιαπτόμενα 
-“" - ν᾽ 232» “ Ἁ Ἁ Α 27 -ὅὦ 

5 ταῖς ψυχαῖς ἐφ᾽ ἕξκάτερα φερομέναις; τὰ μὲν γὰρ ἄλλα δῆλα 

γέγονεν. ἢ καὶ τοῦτο παντὶ καταφανές, ὅτι σημείων ἐστὶν 

ἔργον τύπον μέν τινα καὶ ἴχνος ἐκείνων ἔχειν, ὧν ἔστιν 
-“» » - 9 σημεῖα (καὶ τοῦτο διχῶς, ἢ δι᾿ ὁμοιότητος ἢ δι’ ἀναλογίας), 

τῳ - 3 Δ “" ἃ δὲ ἐκεῖνα τὰ οἷον σημαινόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, μὴ εἶναι; 

10 λέγω δὲ δι᾿ ὁμοιότ ἐν, οἷον εἴ τις λέγοι σημεῖον εἶναι ἔγω δὲ δι᾿ ὁμοιότητος μέν, οἷον εἴ τις λέγοι σημεῖον εἶνα 
πυρὸς τὸν δρώμενον καπνόν --- ἔχει γάρ τι διά τε τὸ ἀνω- 
φόρον καὶ τὸ ϑερμὸν ὅμοιον πρὸς τὸ πῦρ καὶ εἰ προσϑείης 

αὐτῷ τὸ λαμπρὸν μόνον (τούτῳ γὰρ ἐλλείπει πυρός), ἔσται ι προὸν ἱ Ὁ γαρ 9095)» 
»-“" 9 “ "- 

πῦρ καὶ οὐ καπνός --- δι΄ ἀναλογίας δὲ; ὡς ἐπὶ τῶν μαντι- 

τὸ κῶν σημείων σχεδὸν πάντων τὰ μὲν τοῖς ἀμείνοσι τῶν - 

πραγμάτων ἀνάλογον τιϑέμενοι, τὰ δὲ τοῖς χείροσιν σημεῖα 

ξ. 6τ, καλοῦσιν, ὅταν αὐτὰ μὴ ἐξ ἐκείνων ἢ τῶν γεγονότων ἢ , μή Ί τῶν γὲγ η 
2 , τ΄ Α , “ Ν ἠ “᾿ Α 
ἐσομένων, οἷον τὸ κάτω σημαίνει τὰς πτώσεις ἢ τὰς ϑεο- 

φανίας τὸ ἄνω δηλοῖ. οὐ γὰρ ἐξ ἐκείνων ταῦτα γέγονεν 
80 καϑάπερ ὃ καπνὸς ἐκ τοῦ πυρός. ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναλογίαν 

μόνην ἡ οἰκειότης. ἐν ἀμφοτέροις οὖν τοῖς σημείοις ἀμυ- 
δρῶς ἐστιν τὸ σημαινόμενον. εἰ οὖν τοιόνδε τι δηλοῖ τὸ 

- φΦ “ 5 -» ᾿ ᾿ " -» ᾿ σημεῖον, οὗπερ ἂν ἡ σημεῖον» λέγειν χρὴ κἀνταῦϑα τὴν 
΄“ὖ ΄“«ῳ “4 ΄- 

πρόδρομον τῶν δικαστῶν εἰς τὰς ψυχὰς δόσιν τῶν ὀφειλο- 

“5 μένων σημεῖον προσαγορεύειν τὸν μῦϑον᾽ καὶ γὰρ τῆς εὐ- 
’ “ῳ 2 2 - Ἁ - [4 ΠΝ ξ »: - παϑείας τῆς ἐν οὐρανῷ καὶ τῆς τίσεως τῆς ὑπὸ γῆς προ- 

; ς- 

κατάρχουσιν οἵ δικασταί, καὶ πρὶν ἐν ἐκείναις γένωνται ταῖς 

4 οἵ, ἄοχοργτ. 606 ϑοχύ. Ρ. ῃ. Π100 8 ἀναλογίασ ἀὐτῶν 
12 εἰ προσϑείησ τα 8] προσϑεὶσ ταί 106 ἀνάλογα ὐΖ. 17 Ἰπᾶθ 
8 ἰμῖθϊο 1. Νοταβ, 8 οὐ γε (610)... ἐκείνων Μεοΐῖαβ, δ ἐν ἀμφο- 
τέροις ΘρῸ | ἢ] εἶεν Νοτθβ 18 ϑεοφανίας] δεξιοφανίας Μοτὰϑβ 

ῶ8 ὕπερ | ἦ Μαῖυ5] ἦν [ Δὰ τὴν --- 24 δόσιν ἴτα. τηῦ: γρ. τὴν 
πρόοδον τῶν δικαστικῶν εἰς τὰς ψυχὰς δόσεξων 21 καὶ πρὶν ἐν] 
καὶ περὶ μὲν (πρὶν 6. οοηΐ. αὖ ΡΥ. 1ὰ ΑἸ1ο. 840, 6 ῬοΙΡΒ. 204, 12 
Κοοῖκ δὰ ἀτσ. γϑῃ. 1281 δθιη δὰ Ηαῦ. 1 19) 
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4 Ο ’ἤ; Α -Ὁ " 27 ι - 9 λήξεσιν αἵ ψυχαί, καὶ τῶν τιμωριῶν ἄρχονται καὶ τῶν ἐπι- 
»Ὕς 2 ᾿ 5 ς , , , 2 5. γ᾿" . 2 καρπιῶν᾽ οὐ γὰρ ἦν ἡ Ἀρίσις λόγος μόνον, ἀλλ᾽ ἔργον" εἰ 

καὶ τῶν ἄλλων ἣν προηγουμένως μετὰ τὴν κρίσιν τὰς ἀρ- 
χὰς τὰς ἐνδεδομένας τελεώσασϑαι καὶ τὰς μὲν εἰς τὴν προσ- 

ἤκουσαν ἀνάγειν εὐμοιρίαν, τὰς δὲ εἰς τὴν προκατηργμένην ὅ 
κόλασιν. εἰ μὲν οὖν ἕκάτερον ὑπὸ τῶν κριτῶν ἐγίγνετο 
μόνων, οὐκ ἂν ἐρρήϑησαν χρῆσϑαι σημείοις, καὶ εἰ μηδὲν 
ἐποίουν ὅλως" ἐπεὶ δὲ δρῶσι μέν, ὑπαρξάμενοι δὲ δρῶσιν 
ἄλλοις παραδιδόντες τὴν ἀποπλήρωσιν, αἱ δόσεις αὐτῶν καὶ 

ἀρχοειδεῖς ποιήσεις σημείοις ἀπεικάσϑησαν, ὧν οἰκειότης τὸ 
μέν ἐστι πρὸς τὰ σημαινόμενα καὶ ὑποτύπωσις, ἀμυδροτέρα 
δὲ ἐκείνων ἡ ὑπόστασις. ταύτας δὴ οὖν τὰς δικαστικὰς 

ἐνεργείας αἴ μὲν κρείττους ψυχαὶ καὶ γιγνώσκουσιν καὶ 
σέβουσιν καὶ συναισϑάνονται, ποῖ ποτε αὐτὰς ὄγουσιν, αἵ τὰ 
δὲ χείρους καὶ γενομέϊνας οὐ γιγνώσκουσι καὶ δίκην δώ- 16ν. 

- τ » σουσι τὴν ὑπὸ γῆς, ἧστινος οὐκ αἰσϑάνονται, καὶ ἔτι μᾶλλον 
οὐκ αἰσϑάνονται ἑαυτῶν. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰς τοὔμπροσϑεν 
τὰ σημεῖα περιάπτειν τούτων τοὺς δικαστάς, τῶν ἀδίκων δὲ 
[τὰ] ἐπὶ νώτοις, διὸ καὶ ὄπισϑεν᾽ οὕτως δὲ καὶ ἐν τῷ τῇδε 
βίῳ τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἢ πρόνοια καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῆς ἐστιν 30 ῃ ς μὲν ἀγαϑοῖς ἢ πρ ὑτῆς 

ον 3 “ ἐν γνώσει πᾶσιν, οἵ δὲ κακοὶ καὶ πάσχοντες ὑπ᾽ αὐτῆς 
ἀσυναισϑήτως ἔχουσι πρὸς αὐτήν. ἔοικεν οὖν οἷον συστα- 

Ἁ 5 Ἁ Ἁ -Ὡ -» - ; τικὰ εἶναι τὰ δικαστικὰ ταῦτα σημεῖα τῶν δεδικασμένων 
ψυχῶν τὰ μὲν πρὸς τὰ ἔν οὐρανῷ, τὰ δὲ πρὸς τὰ ὑπὸ γῆς, 
ἵνα συσταϑεῖσαι παρὰ τῶν δικαστῶν τοῦ τέλους τύχωσι παρὰ 35 
τῶν ὑποδεχομένων αὐτάς. 

8 ἦν 58. τηῦ [ προηγούμενον τα ὁ κριτῶν τὴ] κρξδιττό- 
νῶν ταὰϑ 9 ἀποκπλήρωσιν τα, ΘΟΥΤ. τ 3 12 δα ἐκείνων ἴτη. 
τηΐ: γρ. δι΄ εἰκόνων (ροβδῖὶβ ἢ ἐκείνω)͵ 1δὅ δῃύθ -ριάπτειν Ὠ1] 
ἴουθ 1... οτηπδι Μοχτβ 117 τὸ εἷς τοὔμπροσϑεν Β0Υ1051] τὸ ἔμ- 
προσῶεν Μογυβ, 1. του... τουμπρ, τοὔμπροσϑεν 1. Μϑῖυβ 
19 τὰ 5θ0] 81, 5018 1. ΜΟΥῸΒ | δὲ 5015 1. Μογὰβ 20 τὰ ἐπ᾽ 
αὐτῆσ 
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Ἑαυτοῦ δὲ προσελθόντος εἰπεῖν. ὅτι δέοι αὐτὸν 

ἄγγελον ἀνθρώποις γενέσϑαι τῶν ἐκεῖ καὶ διακε- 
λεύοιντό οἵ ἀκούειν καὶ ϑεᾶσϑαι πάντα τὰ ἐν τῷ 
τόπῳ [614]. 

δ Σαφῶς ἐν τούτοις ὁ μῦϑος τάξιν ἀγγελινὴν καὶ δια- 

πορϑμευτιμὴν τῶν ἔξω σώματος περὶ τὰς ψυχὰς συμπιπτόν- 

τῶν ἀποδίδωσιν τῷ τὸν μῦϑον ἀφηγουμένῳ κατὰ τὴν δικαστι- 
μὴν ψῆφον. εἰ δὲ τοῦτο, πρόδηλον, ὅτι καὶ τούτῳ κατὰ 
δίκην ὑπῆρξεν καὶ τὴν ἐκ τοῦ παντὸς ἐφήκουσαν ἀξίαν 

10 τοῦτο καὶ ἄλλῳ παντὶ τῷ τηλικούτων ἀγαϑῶν ἐν ϑεωρίᾳ 
γενησομένῳ. καὶ λέλυται τὸ ἄπορον, πῶς διέμεινεν εἰς 
τοσαύτας ἡμέρας τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ηρὸς κείμενον ἐπὶ γῆς ἀδιά- 
λυτον. εἰ γὰρ κατὰ τὴν ποσμιπὴν ἐγίνετο τάξιν ϑεωρὸν 

14 γενέσϑαι τὴν ψυχὴν χωρισϑεῖσαν τῶν μετὰ σώματος ἀορά- 
εἴς. τῶν καὶ ἄγγελον ἀνθρώποις, καὶ τὴν τοῦ σώματος | δια- 

μονὴν ἀδιάφϑορον φυλάττεσθαι ἀδύνατον" νῦν δὲ ἡ ἐνθάδε 
ϑεωρία καὶ ἀπαγγελία ἐκ ϑείας πρόεισι δυνάμεως. ὅτι δὲ 
τὸ τούτων, ἀλλ᾽ οὐκ ἄλλων γένος ψυχῶν ἡ ϑεία ἐδικαίωσε 
ψῆφος, ῥάδιον ἡμῖν κατιδεῖν τῷ περὶ πασῶν λέγειν ψυχῶν, 

20 ὡς αὐ μὲν ἄλλων εἰσὶν ἐκφαντορικαὶ ταῖς ἐν γενέσει ψυχαῖς 

ἀγνώστων αὐταῖς πραγμάτων, οὲ δὲ ἄλλων κατὰ τὰς δια- 
φόρους τοῦ παντὸς περιόδους" οἷον οἱ μὲν τελετῶν καὶ 

μυστηρίων. ὅσαι τοῖς τελετουργοῖς ἀνεῖνται θεοῖς" οἧ δὲ τῆς 
ϑείας μαντιμῆς, ὅσαι ταῖς ἐκφαντορικαῖς τάξεσιν ἀνεῖνται 

τῆς πρυφίως οὔσης ἐν τοῖς ϑεοῖς ἀληϑείας" αἱ δὲ ἰατρικῆς. 

ὅσαι ταῖς παιωνίοις δυνάμεσι ταῖς ἀγήρων καὶ ἄνοσον καὶ 
ἄλυτον συνεχούσαις τὸν ὅλον οὐρανόν. οὕτω δὴ οὖν καὶ 
τῶν ἀφανῶν περιόδων τῶν ψυχικῶν ἄξιαί τινες γίγνονται 
διαφερόντως τῆς ἐποψίας. ὅσαι τοῖς τῶν περιόδων τούτων 

2 Θι 

6 ψυχὰδ ροϑὺ δα. 8 τούτων 11 εἰσ δα, τη 
16 ἀβαὰθ δὰ περὶ πασῶν 5015 ἔδχθ 1. Μοῦσῦβ 19 λέγειν] αὐἱϑ 
αἸχουῖῦ, ΠΘΒΟΙΟ 20 ἄλλων Β5ογ11051] αὐτῶν 1. Μογυβ (μοι 1.) 
21 ἀγνώστων τῶν 
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ἡγεμόσιν ὠκείωνται᾽ καὶ αὗται ποτὲ μὲν αὐτοφανῶς ἰδοῦσαι 
τὰς ἐν τῷ παντὶ τούτῳ κόσμῳ τάξεις αὐτῶν διαγγέλλουσιν 

κατὰ τὴν ἐν τῷ παντὶ προὔύπάρχουσαν ἱερατικήν, αἵ δὲ 
ἄλλον τρόπον ἀναμνησϑεῖσαι τῶν ἔξω ϑεαμάτων κατὰ τὴν 
φιλόσοφον ϑεωρίαν. ὡς γὰρ οἵ παρ᾽ ἡμῖν ἱερατικοὶ τοῖς 
ἐπόπταις δύναμιν ἐντιϑέασιν ἰδεῖν ἃ μὴ πρότερον φάσματα 
καὶ ποιοῦσι ϑεωρούς,. οὕτω καὶ ἡ ἐν τῷ πόσμῳ πρὸ τῆς 
παρ᾽ ἡμῖν εἰς πολλὰς τοῦτο δρᾷ ψυχὰς τὰς ἀξίας τῆς τοι- 
αὐτης μακαριστῆς ϑέας (πρὸ γὰρ τῶν μερῶν τὸ ὅλον) καὶ 
τελεστικαῖς χρῆται δυνάμεσι καὶ εἰς ἀγγελικὴν ἀνάγει τ 
τάξιν τὰς τελουμένας τῶν ψυχῶν, ἀλήϑειαν διαγγελουσῶν 
τὴν κρυφίαν" διὸ προξενεῖ τὴν τούτων μακαρίαν ϑέαν. καὶ 
δὴ «καὶ τὴν) τοῦ Ἦρὸς τούτου ψυχὴν ἐν τοῖς καϑήκουσι 
χρόνοις ἐτέλει μὲν τὸ πᾶν, κατὰ δίκην ὀφειλομένης αὐτῇ 
τῆς τοιαύτης εὐδαίμονος τελειότητος, ὡς δὲ πρὸς ἐκείνην 
τὴν ὑπὸ τοῦ παντὸς τελουμένην εἰς ἀγγελικὴν ἀνήγετο τά- 
ξιν. καὶ γὰρ οἱ τῇδε τελεστικοὶ τάξεώς εἶσι τοιαύτης" ϑέει 

ἄγγελος ἐν δυνάμει ξῶν, φησὶν τὸ λόγιον; ὅστις ἐστὶν 
ὡς ἀληϑῶς ἱερατικός" γένεται οὖν ἑπόπτης μὲν τῶν ἄφα- 
νῶν, ἄγγελος δὲ τοῖς ἐμφανέσιν ὃ αὐτός" διόπερ αὐτὸν οἵ 
δικασταὶ κελεύουσιν ὁρᾶν τὰ ἐν τῷ τόπῳ πάντα καὶ ἀκούειν, 
τόπον μὲν δήπου τοῦ μύϑου λέγοντος τὸν παρὰ τοῖς δικα- 

-ῳ-Ψς 2 -“ Ἁ ἰν 2 - ΡΝ» Α 7 , 

σταῖς ἑντεῦϑεν γὰρ ὡς ἔν περιωπῆς ὅλον τὸν κόσμον καὶ 

τὰ ἐν αὐτῷ καϑορᾶν, τὰ μὲν ἀσώματα τοῖς ἀσωμάτοις ὄμ- 
κῳ “« Α “ σῳ ΄- μασιν τῆς ψυχῆς, τὰ δὲ σωματικὰ τοῖς τοῦ αὐγοειδοῦς ὀχή- 

ματος. διὸ καὶ ἀκούειν αὐτόν φησι χρῆναι καὶ δρᾶν" τοῦτο 
Α » ἰν Α Ω᾽ Ο , 2 ’ 9 Α Ἁ 

γὰρ καὶ ὁρατικὸν ὁλὸν ἅμα καὶ ἀκουστικὸν ἔστιν. καὶ γὰρ 

2 διαστέλλουσιν, ΟΟΥΥ. τη 8 καὶ ἱερατικὴν 4 ἔξω 50. 
σώματος 10 Μοῖο ἄθρθο, αὖ86 Βαπὺ δΐο ὀφειλομένης 
11 διαγγελλουσῶν Μοτὺβ 1 κρουφίαν Μοτὰϑ 18 καϑεί- 
κουσι Μογυβ 14 ἐτελείει ΜΟΥ (ρΟΒ518 ἐτελείου) 1ὅ ΘοΥΡῸ 
πρὸς ἐκείνην [τὴν] (ααὺ τὴν (ϑέα»»). ες τελούμενος 18 οὗ 
ἀρ οὐ. ομϑὶᾶ. 60 21 τόπωι πάντα ἴτα. τι] παντὶ (νι τ.) τα ΐ 

24 καϑορᾶν ταῦ] καϑόσον ταῖ 
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ἐν αὐτῷ πρώτως ἡ αἴσϑησις ἡ μία καὶ ἀμερής, ἀφ᾽ ἧς αἵ 
μεμερισμέναι περὶ τοῖς αἰσϑητηοίοις. ὡς οὖν ἐκείνη γιγνώσκει 
τὰ πασῶν. οὕτω καὶ τὸ ὄχημα τὸ αὐτῆς τὰ πάντων τῶν 
αἰσϑητηρίων, καὶ ὡς ἀμερῶς ἐκείνη, οὕτω τὸ ὄχημα ἀπα- 

ὅ ϑῶς. ταύταις δὲ χρῆται ταῖς αἰσθήσεσιν ἔξω σώματος ὃν 
καὶ ὕλης, καὶ ὅταν ἀποκαταστῇ; τά τε οὐράνια καὶ τὰ ὑπὲρ 
τὸν οὐρανόν, ὥς φασιν οἱ ϑεουργοί, φῶτα ϑεώμενον καὶ 

8 8:. τῆς ἁρμονίας τῆς ἐν οὐρανῷ ἀκοῦον καὶ στρεφόμενον 
αὐτόν που τὸν ἄτρακτον καὶ τὰς ἄλλας περιφορὰς καὶ τὸν 

10 ἥλιον τὸν λαμπρὸν σφόνδυλον καὶ τὰς Μοίρας ὁρᾶν λέγει 
που καὶ ὡς τὰ πάντα δίδωσιν ἡ “Ἵάχεσις. ἀλλὰ ταῦτα 
καὶ ἐν ἄλλοις. διὰ τί δὲ σημεῖον τούτῳ περιάπτειν οὐκ 
ἐθέλουσιν οἵ δικασταί; δῆλον. οὐ γὰρ εἶχεν αὐτῷ πέρας ὁ 

βίος, ἡ δὲ κρίσις ἦν μετὰ τὸν βίον καὶ ἡ τῶν σημείων 
18 περίϑεσις μετὰ τὴν κρίσιν. οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἑπομένοις 

ἐρεῖ μηδὲ κλῆρον αὐτόν τινα λαγχάνειν᾽ οὐ γὰρ ἦν ἐφ᾽ 

ἕτερον βίον μετάβασις. ἀλλ᾽ ὃ αὐτὸς ἦν διακοπτόμενος τῇ 
2, - 7 ’ ᾿ ν - -»-“ὅ- [ά 

ἡ Ὁρᾶν δὴ ταύτῃ μὲν καϑ' ἑκώτεζον τὸ χάσμα τοῦ 
έ 

80 οὐρανοῦ τε καὶ τῆς γῆς ἕως τοῦ καὶ ἁσμένας εἰς 

τὸν λειμῶνα ἀπιούσας οἷον ἐν πανηγύρει κατα- 
σκηνᾶσϑαι [Ὁ. 614845]. 

Ἔν τούτοις σαφέστατα διέκρινεν ὃ μῦϑος. τίνες μέν 
εἰσιν αἵ χρεῖαι τῶν δύο χασμάτων τῶν εἰς τὰς λήξεις ἀγόν- 

85 τῶν τὰς ψυχάς. τίνες δὲ τῶν λοιπῶν τῶν εἰς γένεσιν φε- 
ρόντων ἀπὸ τῶν λήξεων ἐκείνων. ἀπίασι μὲν τοίνυν αἱ 
ψυχαὶ διὰ τοῖν δυοῖν, ὧν τὸ μὲν εἰς οὐρανὸν τείνει. τὸ 
δὲ εἰς τὰ ὑπὸ γῆς. εἰ δὲ τὰ χάσματα οὐ χῶραί τινές εἶσιν, 

{ οἵ, ἀθ οΥἵ. ομϑᾶ. δ 8.1. -ν ἥλιον τὸν οὖ ο. αν λέἔγϑξι 
που καὶ ὧδ οὖ τσ’ ἄλλα τ. κ. ἐν ἄλλοις δ ἰπᾶ6 ἃ τούτωι οταῃῖδ, 
οθύθτῷ 6 Μοσοὸ ἀθϑυχηρ81 11 ΡΟΒ518 ἐνδίδωσιν (οἵ. Ε. 810 
12 διὰ τί] διότι Μοτυϑ 19 ὁρᾶν δὴ ταῦ] ὁρμὴ δὲ ταΐ 
20 ἀπίασι οχ ἴασι ταῦ (οἵ, ῬῚ, 6145) 
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ἀλλὰ δαιμόνιαι τάξεις, ὡς ἐδείκνυμεν, διαστέλλουσαι τὰς τῶν 

ψυχῶν λήξεις οὐρανίας τε καὶ χϑονίας, ξώρα μὲν ἐκεῖνος, 
ἱ τύ ὶ τὰς ἀσωμάτους διανομὰς τῶ ὦν, ἑώρα δὲ εἰ τύχοι, καὶ τὰς ἀσωμάτους διανομὰς τῶν ψυχῶν, ξώρα 

καὶ τὰς σωματικὰς μεταστάσεις, ἃς ἐποιοῦντο διὰ τῶν ὀχη- 
μάτων ἄνω τε καὶ κάτω φερομένων, εἰσδεχομένων αὐτὰς ὅ 
ἀπιούσας ἢ τῶν εἰς οὐρανὸν ἀναγόντων δαιμόνων ἢ τῶν 
εἰς τὰ [ ὑπὸ γῆς καταγόντων [δαιμόνων] ἀπὸ τοῦ μέσου :.8ν. 

τόπου (ἢ εἰς κρείττονα λῆξιν τὴν ἐν οὐρανῷ ἢ εἰς χγεί- Ί 5. 50 να Μῆῇ ῆ θυρανῷ Ἤ εἰς χ 
3 "δ Α “ Α 2 Ἁ 9 Α ’ ’» 

ρονα τὴν ὑπὸ γῆς. καὶ ἐπειδὴ εἰς τὴν γένεσιν στέλλονται 
δ , ϑὲ ᾿ ὔ 2 Α , , 

αἱ ψυχαί. καϑ' ἕκάτερον πάλιν εἰς τὸν μέσον φέρονται τό- 10 

πον ἐξ οὐρανοῦ τε κατιοῦσαι καὶ ἐκ γῆς ἀνιοῦσαι, στελλό- 
ι 2 Ἁ Ἁ -»"ὝΣ΄᾿ . ΟὟ ΡΜ 2 

μεναν δὲ ἄμφω πρὸς τὰς γενέσεις τῶν ξῴων᾽ ὥστε] καὶ ἐκ 

4ιὸς καὶ ἐκ Πλούτωνος εἶναι τὰς εἰς Ποσειδῶνος ἐπειγο- 
μένας. τὰς μὲν οὖν ἐκ τῆς γῆς ἀνιούσας κόνεως πεπλη- 
ρῶσϑαι καὶ αὐχμοῦ, τὰς δὲ ἐξ οὐρανοῦ κατιούσας εἶναι τι 

᾿ ’ δ } ᾿ 2 - 5 [χὴ 2 
καϑαρὰς τούτων. αἱ μὲν γὰρ οὐ παντελῶς ἦσαν ὕλης ἐκ- 

τός, αἵ δὲ ταύτης ἐκαϑάρευον᾽ τὴν δὲ ὅλ ὴ ἊΝ αὕτης ἐκαϑάρευον᾽ τὴν δὲ ὕλην αὐχμηρὰν 
ὡς ἄγονον καὶ τῶν λογίων λεγόντων ἀκούομεν. ὧν οὖν 
καὶ τὰ ὀχήματα ἦν ἔνυλα καὶ σκοτεινὰ καὶ ἔτι τῆς παχυ- 
τέρας οὐσίας ἀναπεπλησμένα, ταύτας αὐχμοῦ καὶ κόνεως 30, 
εἶπεν μεστάς,. ὧν δὲ κουφότερα τὰ περιβλήματα καὶ φωτει- 
νότερα διὰ τὴν ἐν οὐρανῷ διατριβήν, ταύτας καϑαρωτέρας. 
πᾶν γὰρ καϑαρὸν τὸ μηδὲν ἀλλότριον εἰσδεξάμενον, ἀλλό- 
τριον δὲ τῷ λεπτῷ τὸ παχὺ καὶ τῷ ἐμπυρίῳ τὸ γεῶδες καὶ 
τῷ λαμπρῷ τὸ σκοτεινόν. εἰ δὲ καὶ τῶν ἐκ γῆς ἀνιουσῶν 536 

ἔτι τοῖς πνεύμασιν ἐνεφαντάζετό τις ἐνοῦσα τῶν ἐκεῖ κολα- 

στικῶν τόπων ἰδιότης, οἷον τοῦ Πυριφλεγέϑοντος ἢ τοῦ 
Στυγίου ῥεύματος, ταῖς δὲ ἐξ οὐρανοῦ προσῆν ἐφέλκεσϑαί 

1 δηΐθ ἀνιοῦσαν ν.11 11] 1., οτηῖω ΜοσυΒ 8.ροβῦ τόπου ἴτη. 
ς 

τὰς ψυχὰς δα. Μογαϑ 11 ἐκ γῆς Βὺζ.] 1. εἰσ γῆν 12 δὲ] δ᾽ 
Μοτιβ δι᾿ Μαΐυβ | ὥστε] 1]. ο ἴῃ ἤπο 11. ((ἄθια Μοῖυβ), ἃς Νίοττβ 

117 οὗ ἀ6 οΥὐ. ομϑδ]ᾶ. 48 
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τι φῶς ἐκεῖθεν ἐγγενόμενον, οἷον δὴ πολλάκις ἐλλάμπει καὶ 
λίϑοις ἀπορροίας ἔχουσιν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ἄστρων, 

8 9:. οὐδὲν  ϑαυμαστόν᾽ κατέχει γὰρ ἐν ξαυτῇ ἑκάστη τὸ οἱ- 

ὧι 

1 Θ 

1 

2 ΦΞ 

2 

μεῖον, αἵ μὲν ἐκ γῆς ἀνιοῦσαν τὸ ὑλῶδες καὶ σκοτεινόν, 
αἱ δὲ ἐξ οὐρανοῦ κατιοῦσαι τὸ φωτεινὸν καὶ (τὴν ἀπὸ 
τῶν αὐγῶν τοῦ κοσμικοῦ φωτὸς περίλαμψιν. πάσας δ᾽ οὖν 

φησιν εἰς τὸν λειμῶνα ἀφικομένας ὥσπερ ἐν πανηγύρει 
κατασκηνᾶσϑαι. 

Τὸν μὲν οὖν λειμῶνα καὶ διὰ τούτων οἶμαι δηλοῖ τῶν 
ῥημάτων (ὕτι» τὸν δικαστικόν, ὥσπερ ἐν τῷ Γοργίᾳ, τόπον 
ἀποκαλεῖ. - εἰ γὰρ εἰς τὸν κοινὸν ἀφικνοῦνται τῶν χασμά- 
τῶν χῶρον, οὗτος δὲ αὖ ὁ δαιμόνιος τόπος ἐστίν. ἐν ᾧ 

καϑῆσϑαι προείρηται τοὺς δικαστάς, ἐν ᾧ καὶ ὃ τοῦδε τοῦ 

λόγου πατὴρ ἐκεκέλευστο παρὰ τῶν δικαστῶν ϑεᾶσϑαι πάντα 
τὰ ἐν τῷ τόπῳ καὶ ἀκούειν, δῆλον ὡς αὐτὸς ἔσται δαι- 
μόνιος τόπος καὶ τῶν δικαστῶν χῶρος, ὃν ἀπεδείκνυμεν 
ἔμπσροσϑεν ἐναργῶς αὐτὸν εἶναι τὸν αἰϑέρα τὸν οὐρανοῦ 

καὶ γῆς ὕλης μέσον καὶ οὐχὶ τῶν ἐγκοίλων μόνων τῆς γῆς. 

ἔστι μὲν οὖν ὃ λειμὼν οὗτος ταύτην ἔχων τὴν ἐπωνυμίαν 
ὡς ἀρχὴ τῆς τῶν δευστῶν φύσεως καὶ τῶν ἐν ὑγρῷ τρεφο- 
μένων περιοχὴ πάντων λόγων τε γενεσιουργῶν καὶ ξωῆς 

ὑλικῆς ἀστάτως κινουμένης τόπος᾽ τοιοῦτοι γὰρ οἷ λειμῶνες 
ὑδρηλοί τινες καὶ ἀνθέων καὶ ἄλλων τοιούτων γέμοντες. 

τοῦτον Ἐμπεδοκλῆς [γν. 886. 888 ϑεῖη] ἰδὼν τὸν λει- 
μῶνα παντοίων αὐτὸν εἶναι κακῶν πλήρη καὶ εἶπεν καὶ 
εἰπὼν ἀνῴώμωξεν᾽ 
Ἔνϑα Κότος τε Φόνος τε καὶ ἄλλων ἔϑνεα κηρῶν 

άτης ἐν λειμῶνι κατὰ σκότος ἠλάσκοντα. 

1. οὗ ΡΊπ. Π 289 Ῥμηοβίυ. ν. Αρ. ΠΠ 46 Οτὐρῃ. 1}. 174 
8 δηῃύθ -τὸσ περίλαμψιν ῬΆΘΩΘ ὩΪ81 1., Μοτῦτη βΘαΌΟΥ 

6 αὐγῶν τοῦ κοσμικοῦ φωτὸς] αὐτῶν τὴν κόσμου παντὸς Μοτὰϑ 
9 οἵ ». 128, 8 5646. 10 ὅτι δαα. Ἐΐζ. 16 φροϑὺ τόπος 

ται. δα, τη ὅ καὶ λειμὼν, απο γϑοθρίο ἔσται {καὶ Ηχ. 18 τῆσδ 
γῆσ] Θχρ. τοῦ [ μέσον 6Χ μὲν ταϑ 28 ἱλάσκονται, ΟΟΥ. ΞΟΠ. 
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μισοφαὴς γὰρ οὗτος ὁ χῶρος, ὡς καὶ τὸ Ϊ σκότος ἐν τ 
αὐτῷ ἐγένετο . καὶ τῆς τίσεως Τκακούργῳ παντί᾽ κοινὸν δὲ 
αὖ τοῦτον ἡ φύσις ἐτέλεσεν τὸν τόπον. καὶ τοῖς δικαίοις 
οἰκεῖον εἶναι τοῦτον ὑμνοῦσιν. κατασκηνᾶσϑαι δέ φησιν 

ἐν αὐτῷ τὰς ψυχὰς καταντώσας ὥδπερ ἐν πανηγύρεις διότι 
καὶ ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ἄλλοι τε ἀλλαχόϑεν ἀφικνοῦνται 
καὶ πηξάμενοι σκηνὰς διαιτῶνται χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων. 

Τίς οὖν πανήγυρις ἐν ταύταις; ποίας εἶναι τὰς ψυχι- 

κὰς οἰησόμεϑα σκηνάς; τὰς μὲν γὰρ πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν 
συνουσίας μαϑησόμεϑα μικρὸν ὕστερον. ἡ δὲ δὴ πανήγυρις 
τὰς ἐκ τοῦ παντὸς αὐτῶν φοιτήσεις εἰς τὴν ποινὴν χώραν, 

τὴν ἑστίαν τῆς γενέσεως, παρίστησιν. καὶ γάρ ἐστιν οὗτος 
ὁ τόπος. ὡς μὲν διαυγέστατος τῶν στοιχείων. οἰκεῖος ταῖς 
ἐξ οὐρανοῦ σταλείσαις, ὡς δὲ γένεσιν ἔχων, ἐπ γῆς ὑποδοχή 
ἐστιν τῶν πανταχόϑεν γενεσιουργὸν ζωὴν ἤδη προβαλλο- 
μένων ψυχῶν" διὸ δὴ πανηγύρει τὴν σύνοδον αὐτῶν ἀπεί- 
κασὲν ὃ μῦϑος, καὶ τοῦτο γενέσει πρέπον ὄνομα ϑέμενος. 

2 Ἁ Ἁ ’ Α » ἤ Ἁ ΝᾺ εἰς γὰρ τὴν γένεσιν παντοδαπαὶ ψυχαὶ φέρονται, καὶ αἵ 
Α ’ ΑΥ̓͂ - -«- ι ω ᾽ὔ ς 9 "-" 7 

μὲν ϑέξας ἕνεκα τῶν τῇδε καὶ ἱστορίας ὡς ἕν ταῖς πανηγυ- 

ρεσιν, αἷς καὶ ἡ κάϑοδος ἀνεπαχϑής, οἱ δὲ ἐμπορευσόμεναί 

θ9γ. 

μὰ ὅδ 

- , ᾽ ᾿ 2 ᾽ ἤ » “4. 
τι τῶν γενέσει καϑηκόντων καὶ ἀποδωσόμεναί τι τῶν οἷ- 

κείων (αὐ δὴ καὶ συντελοῦσιν εἰς τὴν εὐγονίαν τῶν ἐνύ- 

λων), αἱ δὲ οἷον ὠνησόμεναί τι τῶν ἀπὸ τῆς γενέσεως καὶ 
προληψόμεναι πεῖραν τῶν γενεσιουργῶν παϑῶν, αἱ δὲ ἄλλο 24 

τι πφοσεοικὸς ἔχουσαι, τοῖς εἰς τὰς πανηγύρεις | ἀφικνου- {τὸν 

μένοις" αἱ μὲν οἷον εἰς ἄνεσιν διὰ τὸ πεποιῆσϑαι πολλὴν 

σορείαν καὶ κάματον ἥκουσαι; αἱ δὲ διὰ τοῦτο ἀφικνούμεναι, 

1 αὐΐο -τῶν τὰς ψυχ- 11] 1.. ογαμΐδ, ΝΟΥ Β (46 ῬΥΪγηῖ8 ἀπ 100) | 
οὗ, ἅθ οὐ. οβδὶά. 68. 2 πΘΙηΡ6 παντὶ ζαἴτιοο) 8.88 ἀπετέ- 
λεσενὴ | τὸν] ὡς Μοτὺβ [| ζογύ. (ᾧ» καὶ 4 κατασκηνᾶσϑαι Ἐΐ2.]} 

καὶ ἀφικνεῖσθαι Μοτὰβ , 8 οὖν (ἡ ΕὐΖ. 16 δὲ ἐστιν 
94. προσληψόμεναι, ΟΟΥΥ. ΕΖ. 9ὅ 1. -ουσ ἔκμει... ξωνται τῆσ 
γεν- οὗ 8 -εἴ τυνξβα οτηηῖδ Ὀγϑϑύου 9ερα-, οθύθυϑ Νίοτο ἄθθθο 
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ὡς τοὺς ἐφόρους ἐκμειλίξωνται τῆς γενέσεως, ὥσπερ ἐκεῖ 
δὰ Θ ΄ ν᾽ τίνες. ἵνα τοὺς τῆς πανηγύρεως ϑεραπεύσωσιν᾽ πᾶσαι ὃ 

οὖν πανηγυρίζουσιν σὺν εὐθυμίᾳ ποιούμεναι τὴν κάϑοδον. 
σκηνᾶσϑαι δὲ ἄρα λέγονται τοῖς φυσικοῖς ἤδη καὶ ἐνύλοις 

3 χρώμεναι λόγοις καὶ τούτους προχειρίξουσαι, καϑ᾿ οὃς μέλ- 
λουσιν ξῆν ἄλλαι κατ᾽ ἄλλους, ξωῶν τε εἴδη ποικίλα. καὶ 
τὰ ὀχήματα τὰ ἑξαυτῶν ἐνυλώτερα ποιοῦσαι διὰ τῆς προ- 
βολῆς καὶ περιαμπισχόμεναι χιτῶνας παχυτέρους καὶ γενέσει 

’ 2. 2 ’ δ Ἁ ᾿ , ΕΒ φίλους. δι΄ ὧν ἀποκρύπτουσιν ξαυτὰς καὶ διοικίζουσιν ἀπὸ 
- 2 Δ 2 » - ἤ ᾿ » 10 τῶν ἄλλων, ὥσπερ οἱ ἐν ταῖς σκηναῖς διατρίβοντες. εἰ δὲ 

καὶ σκιᾶς ἕνεκα πήγνυνται τὰς σκηνὰς ἐν ταῖς πανηγύρεόιν, 
ἵνα μὴ ὕπαιϑροι διάγωσιν (ὅϑεν καὶ τὸ ὄνομα ταῖς σκη- 
ναῖς), φανερόν, ὅτι ταῖς ἤδη γενέσεως ἐπορεγομέναις καὶ 
εἰς τὴν φύσιν ὁρμώσαις τὸ κατασκηνᾶσϑαι πρεπόντως εἴρη- 

1 ται) φευγούσαις μὲν τὴν ὕπανϑρον ξωήν, εἰς δὲ τὰ στερεὰ 
σώματα κατιούσαις, ἐν οἷς αἵ σκιαὶ καὶ τὰ εἴδωλα τῶν ὄν- 

τῶν᾿ ἐπεὶ καὶ τὰ σκιὰς ποιοῦντα οὐκ ἄλλα ἐστὲν ἢ τὰ χϑό- 
νιὰ περιβλήματα τῶν ψυχῶν. 

Καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἀσμένως ἕκατέρας εἰς τὸν λειμῶνα 
ἀφικνεῖσθαι καὶ τὸ ἐκ πολλῆς τινος αὐτὰς πορείας φαί-᾿ 
νεῦϑαι ἥκειν δηλοῖ τήν ἴτε] περὶ τὴν γένεσιν ἀμφοτέρων 

’ 2 Ἁ ς Α 2 Ἁ - 7 νὴ φιλοφροσύνην. εἰ γὰρ ὃ λειμὼν ἀρχὴ τῆς γενέσεώς ἐστιν, 
ἐτον. αἵ δὲ ἄσμενοι τὸν λειμῶνα καταλαμβάνουσιν, | φανερὸν 

ὅτι ἀμφότεραι τὴν γένεσιν προϑυμοῦνται καὶ μετέχειν ἐϑέ- 
-“ 2 ᾽ὔ ᾽ “,᾽᾽ς Ἁ ὔ 2 2 ᾽ 2ὅ λουσι τῆς ἐνύλου ταύτης ξωῆς πολλὴ γάρ ἔστιν ἐν ταύτῃ 

"Ὁ ’ ΄- 

ἢ ἕνέργεια. ταῖς οὐρανίαις οὖν καὶ ταῖς χϑονίαις ἡ μετα- 

ζΘι 

2 Θ 

2 πανηργυρηεωσ 1]., πανηγυρήσεως Νογαβ, ααἱ ἴτῃ. πανηγύ- 
ρεῶς [ ϑεούς ροβῦ ϑεραπεύσωσιν ἃ6 5ὺ0 8, Μοῦ 6 γρ. 
ἄλλαι κατ᾽ (τ᾽ ἴπ0.) ἄλλουσ ξώινων τε εἴδη ἴτα. τηὉ] καὶ ἄλλαι, 
ἄλλουσ ξῶσιν τὰ εἴδη ταΐ  προσοχῆσ ταϑ 14 ἀΐδ τὸ 
19 ἁἀσμένας ἘΐΖ. (οἴ. Ρ].) 20 φαίνεσϑαι τὰ} λέγεσϑαι τη. 
21 δῆλον ταῖ, ΟΟΥΤ. τὰ 28 αὑ88 δηῦθ καμούσαις βΒυπύ, Μοῖο 
οὐ Μαῖο ἄθρθο 2ὅ πολλὴ] δ ἄλλη" 
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βολὴ τῆς ζωῆς ἀσμένη ἐστί, καμούσαις ἐν ταῖς προτέραις 
ἐνεργείαις, ταῖς μέν γε εἰκότως, ἐν τληπαϑείαις οὔσαις, ταῖς 

δέ, εἰ καὶ ἐν εὐπαϑείαις, ἀλλ᾽ ἀποκαμούσαις καὶ πρὸς ἐκεί- 
νην τὴν ξωήν. οὐ γὰρ ὅλαις ἑαυταῖς ἐνήργουν, ἀλλὰ μόνῳ 
τῷ μένειν ἄνω δυναμένῳ. κάρα οὖν αὐτῶν ὠρέγετο τῆς 

ἐν οὐρανῷ ξωῆς, τὸ δὲ λοιπόν, ὅσον εἶχεν ἑκάστη τῆς φιλο- 
γενέσεως ζωῆς, ἐκεῖ μὲν ἀνενέργητον μένον, ἐφιέμενον δὲ 
ἐνεργῆσαι, κάμνειν ἐποίει καὶ ἀσϑενεῖν τὴν ὕλην κατά τι 
ἑαυτῆς ψυχὴν καὶ κάμνουσαν διδόναι καὶ τῷ σφύξοντι χώ- 

ραν καὶ διδοῦσαν ἀσμενίξειν τὸν λειμῶνα πρὸ ὀμμάτων 
αὐτῇ ποιοῦντα τὴν γένεσιν. 

Τήν τε οὖν ζωὴν αἰνίσσεται τὴν ἐπιτρέχουσαν ἤδη τῇ 
γενέσει τὸ ἀσμένας ἐν τῷ λειμῶνι κατασκηνᾶσϑαι τὰς ἡκού- 
δας εἰς αὐτὸν ἄνωϑεν καὶ κάτωϑεν ψυχάς, καὶ τὸ ἐκ πολ- 
λῆς πορείας ἥκειν φαίνεσθαι τὴν αἰτίαν προστίϑησιν, δι᾽ 
ἣν ἄσμενοι τὸν λειμῶνα καταλαμβάνουσιν. οἵ γὰρ πολλὴν 
πορείαν πεποιημένοι καμάτου τὴν ἀνάπαυλαν ἄσμενοι δέχον- 
ται. καὶ αὗται οὖν πολλὰ πορευϑεῖσαι ταὐτὸν ἔπασχον" 
πολλὰ δὲ ἐπορεύϑησαν οἱ μὲν κατ᾽ οὐρανὸν συμπερισπολοῦσαι 
τοῖς οὐρανίοις ϑεοῖς. αἱ δὲ ἐν τοῖς ὑπὸ γῆς τόποις ποικίλας 
ἔχουσαν μεταβάσεις ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλους, ὡς ἑκάστην ἦγεν 
ὃ τῆς τίσεως νόμος. ὅτι μὲν οὖν αἵ ψυχαὶ καὶ ὀχήμασιν 
χρώμεναι κινουμένοις κατὰ τόπον καὶ αὐταὶ 1 καϑ' αὑτὰς 1. τ1τ. 
μόνας τοῖς τε διανοήμασι καὶ ϑεωρητικαῖς ἐνεργείαις κινοῦν- 
ται, φανερόν, ὅτε καὶ δοκοῦσιν ὅπασαι ποιεῖν τῶν νοήσεων 
ἢ τῶν φαντασιῶν ἢ τῶν αἰσϑήσεων τὸν κύκλον. τὸν δὲ δὴ 
χρόνον τῆς πορείας ἐνταῦϑα οὐκ εἴρηκεν, ἐν δὲ τοῖς ἔπο- 

1 ἀσμένη ἐστί ΜοΥυ8] ἄσμενοσ τὴ Μαῖυβ (ροβεῖβ ἀσμενιστὴ) 
4 ὕὅλαισ] αλ 58. τι τν. ὅ καραουν: Βογιθιὺ κάρα δὲ αὖ- 

τῆς ἐστήρικται ἄνω {{|60]. Ῥ]αῦ. ὅ8 οὗ 4 448 (ΟΥΡΒ. δρ. ΡΥ. ἱπ 
Τη. 2089) 11 αὐτῇ] αὐτῶν ταὶ αὐτῶι τὰϑ 11 χαμάτου 
τα. τη ὅ] τὸν ταΐ 21 ἀλλήλων | ὧσ 58. τηϑ 28 αὗται, ΟΟΥΥ. 
ἈΐΖ. [ αὐυδ8 δηΐθ -λον" τὸν δὲ δὴ Βυηῦ, Ῥ]Ιογδαπθ οχ ΝΌχΟ μϑυβὶ 

2ὅ ὅτε] ὅτι Μοτνυβ 

20 

2ῦ 
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μένοις ἐρεῖ χιλιέτη {(τὴν» ὑπὸ γῆς εἶναι πορείαν" ἔστι δὲ 

καὶ τῆς οὐρανίας τούτων τῶν ψυχῶν τοσοῦτος. πόϑεν τοῦτο 

γράφω τεκμαιρόμενος; ὅτι καὶ ἐν Φαίδρῳ [2495}}] μετὰ 
3 ’ “ “7 -Ὁ- Α Ἁ ὔ 9 Ἁ 

τὴν πρίσιν τῶν ἄλλων ψυχῶν παρὰ τὰς φιλοσόφους ἀγαγὼν 

τὰς μὲν εἰς οὐρανόν, τὰς δὲ εἰς τὰ ὑπὸ γῆς δικαιωτήρια 

ἐπήγαγεν᾽ τῷ δὲ χιλιοστῷ ἀμφότεραι ἀφικνοῦνται 

ἐπὶ κλήρωσιν καὶ αἵρεσιν δευτέρου βίου, λέγων ἀμ- 

φοτέρας, καὶ τὰς εἰς οὐρανὸν ἀπὸ γῆς γεγονυίας" κἀνταῦϑα 

δὲ [6199] τὰς ἐξ οὐρανοῦ ψυχὰς ἔϑει ἄνευ φιλοσοφίας 

10 βεβιωκυίας ὀρϑῶς εἶναι τὰς λήξεως ἐκεῖ τυχούσας, εἶτα εἰς 

τὸν λειμῶνα ἀφιγμένας. ὥστε ἡ χιλιέτης πορεία κοινὴ πά- 
2 Ἁ ᾽ Α 9, ς Α ,ὔ 5 ’ σαις ἐστὶν ταύταις. καὶ ἔοικεν ἡἣ χιλιὰς χρόνος εἶναί τις 

Α 

περιοδικὸς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν ἄγων τὰς ψυχάς, οὐχ 

ἁπλῶς. ἀλλὰ πρὸ τῆς τελέας ἀποκαταστάσεως. εἶ γὰρ ἄνευ 
’ 9 4 7 4 Α 9 7 ν) φιλοσοφίας οὐράνιαι γεγόνασιν, οὔπω μὲν ἀνήχϑησαν εἰς 

τὴν νοητὴν φύσιν, ταῖς δὲ ἐγκοσμίοις κινήσεσιν τῶν οὐρα- 
ἢ ᾿ , ᾿ Α 2 2 , 9 -,-ι 2 νίων συμπεριδπόλουν, διὰ τὴν ἐξ ἔϑους τάξιν αὐταῖς ἔντε- 

ϑεῖσαν χαίρουσαν τῇ τάξει τῶν περιόδων ἐκείνων. καὶ οὐδὲν 
ϑαυμαστὸν ψυχὰς (καὶ ὀχήματα ψυχῶν συγγενῆ τοῖς οὐ- 

80 ρανίοις τοῦτο δρᾶν, ὕπου καὶ τῶν ἐν γῇ κατερριξζωμένων 
ἔστιν ὁρᾶν τὰ μὲν ἡλίῳ συγκινούμενα, τὰ δὲ σελήνῃ συν- 

δ1ῖν. τρέχοντα .. «δ. ἐκείνοις δῆλον. ὅτι (γὰρ διὰ τῆς 
Α Ά ; 9 ’ὔ 9 ’ 4 Ἁ 9 Δ κατὰ τὴν φύσιν οἰκειότητος [ἐνέσπαρ͵]ται τὰ μὲν εἰς ἥλιον, 

τὰ δὲ εἰς σελήνην, ὡς ὁ Τίμαιος [41 55.] ἐδέδαξεν, ἔστιν 

5 τὰ μὲν ἡλιακὰ ὀχήματα, τὰ δὲ σεληναῖα. καὶ εἰ τοῦτο ἀλη- 
᾽ “1 Α Ά Α δηἢ Ἁ Α ’ ϑὲς, οὐδὲν θαυμαστὸν τὰ μὲν ἡλίῳ τὰ δὲ σελήνῃ συμπερι- 

»“» 2 Ά 2 ’ . Α 9 ᾽ Α Ά 9 

σολεῖν, εἰ μὴ ἄτακτα φέροιτο. τῆς δὲ ἁταξίας διὰ τὴν ἐν 

δι 

1 ζ΄ι 

1 δα, ΗΖ. 7 οἵ. δα 189. 7 8. ἀπὸ τὰ 5] ὑπὸ ταΐ {(καὶδ 
ὑπὸ ἈΐΖ. 9. ἔϑει οΧχ εϑι τοῦ [10 ορϑῶι ταὖ ς 88. τη γν6] τὰ 
11 χιλιέτησ τὴδ πορξίαδ 12 τις 85. τοῦ 19 καὶ 864, ΗΐζΖ. 
21 οἵ ῬΙτη. 22, δ1 22. -χοντὰ οὗ -α δῆλον οὗ ὅτι διὰ τῆς 5018 
1. Μουῦβ 28 1. οἰκειότ.. .]. .Ἷ. ται, οἰκειότητος ὅτε κινοῦνται 
Μοτυβ 20 ἴῃ συμπεριπολεῖν ἀθδιπαπὺ ΜΟΥ͂ δχοθυρίδ 

ῬΒοσυῦθ, θἃ. ΚτΟΙ]. ΤΙ. 11 
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Α 2 ; ἔϑεσι τεταγμένοις ζωὴν ἀνῃρημένης ἕπεται τὴν κατὰ φύσιν 
Ἵ “ 

αὐτὰ ζωὴν ἔχοντα καὶ ὄντα οὐράνια φύσει συμπεριάγεσϑαι 
τοῖς ἡγεμόσιν καὶ ἀποχάμνειν ἤδη ποτὲ διὰ τὴν ἐν αὐτοῖς 

᾿Ὶ 9 Ν 5 - “ [μὰ - 9 ’ ἕωὴην ἀσϑενεστέραν οὖσαν τῆς τῶν ὅλων ξωῆς ἀκμήτως 
2 , " ὃ " " ὃ Α , ς» Α ἐνεργούσης. καὶ μηδεὶς οἰέσϑω διὰ τούτους ἡμῶν τοὺς ὅ 

2 ΄΄ιῳᾧὉἋν τῳ 

λόγους ἢ τὰ ὀχήματα χρῆναι μένειν ὑπὸ σελήνην πασῶν 

τῶν εἰς οὐρανὸν ἀνελϑουσῶν, ἢ συνανιόντων καὶ τῶν ὀχη- 
μάτων «τὸ οὐράνιον σῶμα σχίσεις ὑπομένειν τινάς, καϑάπερ 
τὸν ἀέρα κινουμένων ἡμῶν διὰ τοῦ ἀέρος. δεῖ μὲν γὰρ 
ἕκαστον εἰς τὴν ὁλότητα πάντως ἀποκαϑίστασϑαι τὴν οἱ- τὸ 

’͵ δὰ 7 Ἁ - ’ 2 Α 2 7 » Α κείαν, ὁλότης δὲ τῶν σπαρέντων ἐστὶν ὀχημάτων ταῦτα τὰ 
σώματα, ἔν οἷς ἐσπάρη κατὰ φύσιν. ἐπεὶ καὶ τὸ πῦρ ὁρῶ- 
μὲν τὴν οἰκείαν ὁλότητα καταλαβεῖν σπεῦδον καὶ τὴν βῶλον 
καὶ τὸ πνεῦμα" καὶ πάντως ἄτοπον τοῖς μὲν φϑαρτοῖς 
ὑπάρχειν τὴν ὔρεξιν ταύτην ὡς σώμασιν, τοῖς δὲ ἀφϑάρτοις 

μὴ ὑπάρχειν, ἢ ὑπάρχειν μέν, μηδέποτε δὲ εἰς τέλος ἀφι- 
- 9 μὴ ’, 2 Ἁ 4 

κνεῖσθϑαι. εἴπερ οὐδεμίαν ὄρεξιν φυσιμὴν μά [την] . .. 2. 13-. 
»" ἤ ἐννιν δον νι νννος σϑαι καὶ πᾶν ὄχημα... .19., [συγ- 

ἢ “ ο᾽ 2...Ν ᾿ , . ὃ ᾿ ᾿ ᾿ γε]νές τινε τῶν ὅλων ἐστὶ κατὰ φ[ύσιν᾽ ἡ γὰρ σπο]ρὰ τὴν 
κατὰ φύσιν δηλοῖ διανομήν. οὐ μὴν διὰ τὴν τῶν ὀχη- 30 
μάτων δίοδον σχίξεταί πως τὸ σώμα τὸ ϑεῖον ἢ λαμβάνει 

᾽’ 2 ᾽ὔ ; ’ φ ᾿ ’; ὔ 9 2 
προσϑήκην ἁνιόντων ἢ ἀφαίρεσιν ὑπομένει κατιόντων, ἀλλ 

ἀδιαιρέτως δι᾽ αὐτοῦ χωρεῖ ταῦτα καὶ ἐντίϑεται ταῖς οἰκείαις 

περιφοραῖς. πάλαι γὰρ ἡμεῖς καὶ σῶμα διὰ σώματος χω- 
θεῖν ἀπεδείκνυμεν καὶ οὐ πάντα (τὰΣ σώματα τοῦτο πάσγειν, 90 
ἀλλὰ τὰ ἄϊλα διὰ τῶν ἐνύλων ἢ τὰ ἄσϊλα διιέναι διὰ τῶν 
ἀύλων (λέγω δὲ ὕλην τὴν ἐσχάτην καὶ τοῖς ἐσχάτοις σώ- 
μασιν ὑποκειμένην), εἶναι δέ τινα καὶ μέσα τῶν ἐνύλων 
καὶ ἀύλων, ἃ δὴ καὶ αὐτὰ πρὸς ἄλληλα τὸ τῶν ἐνύλων 
ὑπομένει πάϑος, χωρεῖν οὐ δυνάμενα δι’ ἀλλήλων ἀδιαιρέ- 80 

μι ὅ 

8 ΒΌΡΡΌΙ. Εΐζ. [ σχέσεισ, οοτΥ. ΒΖ. 16 μὲν μηδέποτε τα] 
μὲν δὴ ποτὲ ταῖ 17 μάτην ΕΖ. 19 1. νέσ, τέσ Μαῖυβ 
20 μὴν ὙΥ ΘΑ]. μὴ 2ὅ τὰ 866. ἘΐζΖ. 
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τῶς" διὸ μηδὲ τὸ ἡλιακὸν φῶς σῶμα ὃν διὰ τοῦ σεληναίου 
σώματος χωρεῖν (τοῦ μὲν γὰρ δηλοῖ τὴν πρὸς τὰ ἔνυλα 

συγγένειαν ἡ κλάσις, τοῦ δὲ ἡ σκιά" ποιεῖ γὰρ καὶ ἡ σελήνη 
) Α 4 2 Α ς Ἁ -ο᾿ 3 ’ὔ ΒΗ 

σκιάν) μηδὲ τὸ ὄχημα τὸ ἡμέτερον διὰ τῶν ἐνύλων ὕγκων 

5 (μέσον γάρ ἐστιν καὶ τοῦτο τῶν ἐνύλων καὶ ἀύλων), διὰ δὲ 
τοῦ οὐρανίου σώματος καὶ τοῦτο καὶ τὸ ἡλιακὸν φῶς ἀδιαι- 
ρέτου μένοντος ὑπ᾽ αὐτοῦ φοιτᾶν. πᾶσα γὰρ διαίρεσις πά- 

ϑος ἐστὶ τῆς τοῦ διαιρουμένου συνεχείας φϑαρτιπόν. 
9 ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν διὰ πλειόνων ἐν ἄλλοις ἠξίωται διαρ- 

ἔ18ν. ϑρώσεως᾽" τίς δὲ ὃ χιλιέτης ἀριϑμὸς [. .. δδ,ςνν ἐκ 

τούτων] ... .... [ἔ]δται ἀφανές, ὅσα περὶ τῶν ὀχη- 

μάτων διήλθομεν. 
2 Καὶ ἀσπάξεσϑαί τε ἀλλήλας, ὅσαι γνώριμαι, καὶ 

9 “ -2 ΄-ὔὉ 

πυνϑάνεσϑαι τάς τὲ ἐκ τῆς γῆς ἡκούσας παρὰ τῶν 

16 ἑτέρων τὰ ἐκεῖ, καὶ τὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ παρ᾽ 
2 " οἵ “Ὁ ἢ ; 2 7 4 ; ἐκείναις, ἕως τοῦ" καὶ ϑέεας ἁμηχάνους τὸ κάλλος 

[ρ. 6145.--ὅ6185]. 
Ἢ μὲν εἰς τὸν λειμῶνα σύνοδος τῶν ψυχῶν τίνα ἔν- 

δειξιν ἔχει, διηρήμεϑα πρότερον, καὶ ὅτι ὁ αὐτός ἐστι λει- 
“- 9 -“ 

40 μὼν καὶ δικαστῶν τόπος" ἀλλ᾽ ὡς μὲν τὸ ἀφ᾽ οὗ αἵ δισσαὶ 
λήξεις σχίζονται, διπαστικὸς τόπος᾽ ὡς δὲ τὸ εἰς ὃ συννεύ- 

[ ς᾿., ὦ Α ἢ » ’ ς 5 
ουσιν ἄμφω. λειμών: ὅϑεν πρὸ μὲν τῶν λήξεων ὡς εἰς 

δικαστικὸν ἤεσαν τόπον, πρὸ δὲ τῆς γενέσεως μετὰ τὰς λή- 
ξεις ὡς εἰς λειμῶνα τὸν αὐτόν᾽ ὃ γὰρ αἰϑὴρ καὶ ἀρχὴ 

95 γενέσεώς ἐστιν χαὶ μέσον οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ τῇ μὲν 
τόπος διπαστικός, τῇ δὲ λειμὼν ὀνομάξεσϑαι πρέπων. Μετὰ 

} , 3 ς..Δ ω » - -ν 3. ,κ » δὲ τὴν εἰς ταὐτὸν οἷον σημεῖον τῶν ψυχῶν ἀπὸ τῶν διῃρη- 
“» - Ά 

᾿ μένων λήξεων σύνοδον ἕπεται ϑεωρεῖν, πῶς μὲν γνωρίξουσί 

τινες ἀλλήλας, πῶς δὲ ἀσπάζονται, πῶς δὲ διαλέγονται, καὶ 

80 πῶς διαλεγομένων ἀκούουσι καὶ διηγουμένων ἄλλαι ἄλλων" 

4 σχῆμα, οοΥτ. Πΐ2. 11 σται ἀφανὲσ 1. Μαῖυσβ, αφ. 
Θρο, ταδί καταφανές δαὖ σαφές (διαφανές ᾿ι8ά,) 19 εἶ 
Ῥ. 128, 8 566. [ οτι 858. ταῦ 28 ἤεσαν 

115 
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καὶ τίνα μὲν αἱ κάτωϑεν διηγοῦνται ταῖς ἄνωϑεν ἀφιγμέναις, 
καὶ πῶς ἐκεῖναι δέονται τοῦ μαϑεῖν ἅτε οὐκ εἰδυῖαι. καὶ 
πῶς οὐκ ἴσασιν' τίνα δὲ αἵ ἄνωθεν, καὶ πῶς μέμνηνται 
τῶν ἐν οὐρανῷ ϑεαμάτων᾽ καὶ εἰ ϑαυμάξουσιν ἐκεῖνα, πῶς 
οὐκ ἀναστρέφουσιν ἐπ᾽ αὐτά" καὶ εἰ πρὸς τὴν πορείαν ἔκα- δ 
μον, πῶς ἀναλαμβάνουσιν. [.. 1095. [ἀ]λλὰ πρός γε τ΄... 1. 18: 

ἷλοὺς ϑεωρίαν ἀγαγεῖν. Τὸ μὲν τοίνυν ἀναγνωρισμὸν εἶναι 
ταῖς ψυχαῖς ἀλλήλων, εἴπερ καὶ γνῶσιν ἀλλήλων ἔξω τῶν 
ὀστρεΐνων σωμάτων, οὐδὲν οἶμαν ϑαυμαστὸν εἶναι" καὶ γὰρ 

ἄτοπον τὰς μὲν αἰσϑήσεις γνώσεις οὔσας μετὰ παχέων ὀρ- 1ὸ 

γάνων ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν συγγενῶν αἰσϑημάτων (οἷον 

ὄψιν φωτοειδῇ κατὰ φύσιν οὖσαν χρωμάτων φωτοειδῶν ὄν- 
τῶν. καὶ ἀκοὴν ἀερώδη τὴν οὐσίαν ἔχουσαν τῶν ψόφων 
ἀερίων ὄντων), τὰς δὲ ψυχὰς γνωστικὰς οὔσας καὶ οἷον 
ὄψεις τινὰς μὴ δρᾶν τὰς συγγενεῖς αὐταῖς ψυχὰς καὶ χωρὶς 1 

ὀργάνων αὐτὰς δι᾿ ξαυτῶν. οὐ γὰρ γνῶσιν τὰ ὄργανα 
προστίϑησιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἄγνοιαν" εἴπερ ἡ μὲν γνῶσις 
ἐνέργεια, κρίσις οὖσα τῶν γνωστῶν, ἡ δὲ κρίσις ἀπαϑής, 
τὰ δὲ ὄργανα πάϑη ταῖς γνώσεσιν προστίϑησιν. ὁρᾶν δὲ 
ὄντος δυνατοῦ καὶ ἀσωμάτως καὶ σωματικῶς οὐδὲν ἤδη 30 
ϑαυμαστὸν καὶ ψυχὴν ὁρᾶν ἄλλην ψυχήν. καΐτοι καὶ διὰ 
τῶν ὀχημάτων δυνατὸν φάναι γίγνεσθαι ταῖς ψυχαῖς τὴν 

ἀλλήλων γνῶσιν, ὥσπερ ἐνταῦϑα διὰ τῶν ὀστρεΐνων σωμά- 
τῶν. "καὶ ἐναργέστερον δι’ ἐκείνων ἢ τούτων᾽ μᾶλλον γὰρ 
ἐκεῖνα τὰς ἀπὸ τῶν ψυχῶν ἐμφάσεις ὑποδέχεται τούτων, 90 
ὕπου γε καὶ ἐν τούτοις ἄλλα μόρια μᾶλλον ἄλλων, ὅσα ψυ- 
χῆς ἐγγυτέρω, δείκνυσιν τὰς ἔνδον ἐν αὐταῖς ταῖς ψυχαῖς 
διαϑέσεις, οἷον ὄμματα |.. .6... κατὰ τὸν ἀπα .. .Ἷ, .. ὁ 18ν. 
αλλ... [οὕτω] δὴ οὖν μειξόζνως τὰ συμ]φυέστερα ὀχήματα 
ταῖς ψυχαῖς καὶ τῶν ὑλικῶν τούτων ὀμμάτων ἀποτυποῦται 80 

1 ἀφιγμέναι ὁ πῶς 868.1] ὧσ ταΐ ὅμωσ ταῦ [ ἀναλαμβά- 
γουσαι, ΟΟΥΤ. τη 28 Ὡθηρ6 ἀπαϑῆ 29 φυέστερα] Βαρτα 
φ 1. μ γϑ] βίτη. 
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τὴν χρωμένην ψυχὴν καὶ δείκνυσιν δι’ ἑαυτῶν καὶ ἐκείνην. 
ἐπεὶ καὶ ἐνταῦϑα τῶν καϑ' ἡμᾶς τινα τά τε ἄλλα κατα- 
νοητικώτατον καὶ περὶ ταῦτα πολὺ σχόντα τὸ διαφέρον 
ἔγνωμεν παιδίον ἰδόντα ὑπὸ τιτϑῇ τρεφόμενον; καὶ ἤδη 

γεγονὸς ἐν ἀνδρὸς ἡλικίᾳ πάλιν ἰδόντα καὶ ἐπιγνόντα ἔτι 
τοῦτον ὃν εἶδεν ὅτε παιδίον ἦν, διὰ μακροῦ χρόνου μόνοις 
τοῖς ὄμμασιν πιστεύσαντα τὸν ἀναγνωρισμόν. τί δὴ οὖν ἔτι 
παράδοξον καὶ τὰς ἐκεῖ ψυχὰς ἀναγνωρίξειν ἀπὸ τῶν ὀχη- 
μάτων ἀλλήλας; τά τε γὰρ τῶν ἀμεινόνων μᾶλλον διαση- 

10 μαίνει τὴν ἐπιβεβηκυῖαν ψυχὴν ἥτις ἐστίν, διότι καὶ κατὰ 
φύσιν συμπέφυκεν αὐταῖς, καὶ τὰ τῶν χειρόνων ἔχει τινὰς 
τύπους καὶ ἐμφάσεις ἔτι τοῦ τῆς ξωῆς εἴδους. καὶ ἔτι διο- 
οῶσαι καὶ ἐπιγιγνώσκουσαι διὰ τούτων ἀλλήλας πάμπολυ 
τῶν ἐνταῦϑα τὰς ὄψεις ἀκριβεστέρας ἔχουσι; διὰ ἀυλοτέρων 

18 ἐνεργοῦσαν σωμάτων᾽ "ριτικώτερον γὰρ τὸ ἀυλότερον, καὶ τὸ 
ἀπαϑέστερον αἰσϑητήριον ἐνεργητικώτερον. καὶ ταῦτα γρά- 
φομὲν, ὕπως καὶ διὰ τῶν ὀχημάτων ἐπιδείξωμεν δυναμένας 
γιγνώσκειν τὰς ἐκεῖ ψυχὰς ἀλλήλας ἐκεῖνο προῦπομνήσαντες, 

19 ὡς ἄρα καὶ ἀσωμάτως ἀλλήλας γιγνώσκουσιν. εἰ γὰρ καὶ 
δι τάν, τὰ ὄντα βλέπουσιν ἀσωμάτως., πῶς οὐχὶ [.. 159. [ὁ]ρᾶν 

[διὰ] τούτων ἀλλήλας. 
Εἰ δὲ δὴ γιγνώσκουσιν ἀλλήλας, καὶ ἀναγνωρίξειν ἀλλή- 

λας οὐκέτι δήπου θαυμαστόν, ἐχούσας ἐν ταῖς φαντασίαις 
ἀποκείμενον τὸν ἀλλήλων τύπον καὶ ἡσυχάζοντα, δὲ} διὰ 

25 τῆς νέας ὄψεως ἀνακινούσας τὴν τῆς δρωμένης ψυχῆς μνή- 
μην. τοιοῦτος γὰρ ὁ ὁ ἀνογνωρισμός, τοῦ μνημονευτοῦ προ- 
βολὴ καὶ μνήμης ἀνανέωσις, ἣν εἶχεν μὲν οὐ πρόχειρον δὲ 
εἶχεν, ὥστε καὶ διανοηϑῆναι σρὸς ἑαυτὴν τὴν ἀναγνωρί- 
ἕουσαν, ὅτε ἄρα αὕτη ἐκείνη ἡ ψυχὴ ἡ τοιόνδε ἦϑος ἔχουσα 

οι 

4 τίϑη 6 ὃν 88. αἸβρηοοὺ ὅτι τοῦτον εἶδεν | ἴδεν ] μό- 
νου, ΟΟΥΥ. ΟΒΆΠΏ 19. δηΐδ τοῦ ΘΧΡ. του 17 ἐπιδείξομεν 
(ο ΘΧ ὦ) 24 46]. Ὅ5. (καὶ 560}.) Ῥοββὶβ βουναῖο δὲ ἴῃ ν. 9ὅ 
«εἰς τὴν 2ὅ ἀναπινοῦσαι, ΟΟΥΥ. ΟΕ, 29 αὐτὴ, οοΥτ. Ξ0Ε. 
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μαὶ ζῶσα χεῖρον ἢ βέλτιον. οἷον καὶ Ὀδυσσεὺς ὃ Ὁμήρου 
τὴν ᾿Αχιλλέως ψυχὴν ἰδὼν ἐν “ἭΑιδου καὶ τὴν Δἀΐαντος ἐγνώ- 
οισεν ἃς εἶδεν, τὴν ὃδὲ Μίνωος ἣν ἤκουσεν, τυχὸν δὲ 

καὶ ἐδιδάχϑη παρὰ τῶν ἐν “Διδου περί τε τούτου καὶ τῶν 
ἄλλων, τῆς Ταντάλου, τῆς Τιτυοῦ, τῆς Σισύφου, τίνες εἶεν᾽ ὑ 
δἰ μὴ ἄρα καὶ τεϑρύλητο ταῦτα περὶ [τε] αὐτῶν ὑπὸ δή 
τίνων χρησμῳδηϑέντα ϑεῶν, ὡς ὃ μὲν δικάξει ταῖς ἐν “Ἅ4ιε- 
δου ψυχαῖς, οἱ δὲ τοιάσδε κολάζονται κολάσεις, καὶ ἰδὼν 
ἐπέγνω ῥαδίως, ὅτι ταῦτα ἦν ὅπερ αἵ περὶ αὐτῶν φῆμαι 
παρέδοσαν. --- Εἰ δὲ δὴ γνωρίξειν ψυχαὶ δύνανται καὶ ἐκεῖ τὸ 
ψυχάς, εἴτε δι᾿ ἑαυτῶν εἶτε διὰ τῶν ὀχημάτων ἐπὶ γνῶσιν 
ἀλλήλων ἰοῦσαι καὶ ἀναγνώρισιν, ἑπόμενόν ἐστι τούτῳ τὸ 
καὶ ἀσπάξεσϑαι τὰς γνωρίμας ἀλλήλας ὡς διὰ χρόϊ νου] ξ τάν. 
εν ὅϑουςος οὐσιν συνεῖναι] ... ..... [ἀλ]λήλαις καὶ 

ὅλης ἁπλῶς τῆϊς ξω]ῆς πρὸς ὅλην συνάπτεσϑαι σπευδούσης 15 
καὶ [φι]λοφρόνως ἐχούσης. --- Καὶ μὴν καὶ τὸ διαλέγεσϑαι 

ψυχὰς οὐ γλῶτταν ἐχούσας οὐκ ἀρτηρίαν οὐ χείλη, δι᾿ ὧν 

ἐν τῷ τῇδε βίῳ διαλέγεσϑαι μόνως δυνατόν, ἀπιστεῖν οὐ 
προσῆκεν᾽ ἔστι γὰρ αὐτῶν τὰ ὀχήματα γλωσσοειδῇ ὅλα καὶ 
ὄμματα καϑ' ὅλα ἑαυτὰ καὶ ὦτα, καὶ ἀκούειν δυνάμενα καὶ 90 
ὁρᾶν καὶ φϑέγγεσϑαι. καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ ἡ μὲν γλῶσσα 
τὸν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἀέρα πλήττουσα δύναται διηρϑρω- 
μένην ποιεῖν τὴν φωνήν, τὰ δὲ τῶν ψυχῶν ὀχήματα μὴ 
δύναται τὸν περὶ ξαυτὰ κινεῖν ἀέρα καὶ διὰ τοίας ἢ τοίας 
κινήσεως σχηματέξειν εἰς φϑόγγους διαφόρους" πρὸς τῷ καὶ 35 

τὸν τρόπον τῆς διαλέξεως μὴ ἐξ ἀνάγκης εἶναι ποικίλον 

οὕτως καὶ πολυκίνητον ὡς τὸν τῶν ἐνταῦϑα ψυχῶν, ἀλλὰ 
διά τινῶν ἁπλουστέρων κινήσεων δύνασϑαιν σημαίνειν τὰς 

ἐννοίας αὐτῶν ἀλλήλαις. ὡς γὰρ αἷ διανοήσεις ἁπλούστεραν 

καὶ αἵ φαντασίαι, οὕτω καὶ αἵ διαλέξεις ἐπιτελοῦνται διὰ 80 

12 ἀναγνωρίξουσιν (-ζουσαιν 5808.) 14 δηΐθ οὐὔσιν 1. 9 ν6] ν, 
Ῥαϊΐμθ ἐπιτυγχάνουσιν ὃ [ ΒΌρρ]θονουίτη ϑελουσῶν 1 ξωῆς] 1. [ησ 

19 γλωσοειδῇ (οἴγ.) 324 τοιᾶσ ἢ τοιάσ 28 κυνταῖ ἤσεων 88. τα ὃ 



ὅ 
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κινήσεων ὁμοίως ἐλασσόνων καὶ τῆς ἐνταῦϑα ποικιλίας καϑα- 

ρευουσῶν ὡς τὸ εἰκός. καὶ ἐπειδήπερ ἐν τοῖς ὀχήμασιν 
αὐτῶν ἐστιν ἡ ὡς ἀληϑῶς αἴσϑησις (πᾶν γὰρ σῶμα ψυχῆς 
μετέχον ζῇ, λογικῆς δὲ ὃν ψυχῆς καὶ κατ᾽ αἴσϑησιν ξῇ καὶ 
ἔτι κατὰ τόπον κινούμενον δεῖται καὶ αἰσϑήσεως" τοιοῦτον 

ειδτ. δὲ πᾶν ὄχημα ψυχῆς συμφυὲς ὃν λογιπῆς [.. «δ... 

10 

1ὅ 

20 

20 

80 

[ἀ]κούειν χ|ζαὶ] .. .53.. .ς δὲ. ... ερ τὸ μὲν ἁπλοῦν [δύ- 
γαται] κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὅλως αἰσϑά- 

Φ 2 νεσϑαι᾿ μία γάρ, φησὶν ᾿Δριστοτέλης, ἢ κυρίως αἴσϑησις 
" Α » 2 ᾽ [κι 3 ς 2 -»" ι 

καὶ τὸ γύριον αἰσϑητήριον ἕν ἔστιν. ὡς ὃν τοῖς πξρι 

αἰσϑήσεως λέγει που καὶ αἰσϑητῶν [86 βοπιπ. 2 

Ρ. 4δδ5 20] εἰ δὲ τοῦτο καὶ τῇ κοινῇ αἰσϑήσει χρῆται; 

δύναται δήπου καὶ ἤχων ἀπαϑῶς ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ 
ἀκούειν καὶ ὧν ἡ τῶνδε τῶν σωμάτων ἀκοὴ μὴ πέφυκεν. 

3 Ἁ “ 2 Ἁ ’»ν 2 Α 2 - 2 2 ει } 

οὐ γὰρ πᾶσα ἀκοὴ πάντων ἐστὶν ἀκουστῶν. ἄλλ ἢ μὲν 

ἄλλων ἣ δὲ ἄλλων διὸ καὶ δαιμόνων φωνὰς οἱ μὲν ἀκού- 
ουσιν, οἱ δὲ οὔ, συνόντες τοῖς ἀκούουσιν᾽ καὶ παρέχει τὴν 
δύναμιν ταύτην τοῖς μὲν ἱερατιγνὴ δύναμις, τοῖς δὲ κατα- 

σκευὴ φύσεως, ὥσπερ ὄμμασι φάσματα ὁρᾶν διὰ ϑατέρου 
τούτων ὑπάρχει τὰ ἄλλοις ὄμμασιν ἀόρατα. τὸ δὲ δὴ πρῶ- 

2} -΄7ὕ -Ὁ Ἁ Ἁ 9 μχ, Ν ᾽; 

τὸν ὄχημα τῶν ψυχῶν τὴν κοινὴν αἴσϑησιν ἔχον τὰ πά- 

δαις μὴ ἀκουστὰ ταῖς ἀκοαῖς τῶν ϑνητῶν καὶ ἀόρατα ταῖς 

ὄψεσιν ὁρᾶν καὶ ἀκούειν πέφυκεν. 

Τὸ μὲν οὖν διηγεῖσϑαι καὶ διηγουμένων ἀπροᾶσϑαι τοῦ- 
2 »" Α ΄ . Φ᾿ οἷ ἢ - “2 

τον ἐπιτελεῖται τὸν τρόπον᾽ ἡ δὲ χρεία τῶν διηγήσεών ἔστιν, 

ὅπως οἱ μὲν ἐκ τῶν δικαιωτηρίων γνῶσιν τὸ ἀγαϑὸν οἷον 
2 2 } - ’ - Ἁ “- δ 2 ; 

ἄρα ἔστε τῆς Ἡρέεψσσονος ξωῆῇς κα τῆς ὅδπομξνης ἕξ ξυνΊ) 

λήξεως. αἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸ τῶν τιμωριῶν μέγεϑος 
ἡλίκον ἐστὶν τῶν κατὰ δίνην ὀφειλομένων ταῖς ἀποπεσού- 
σαις τῆς ἀρίστης ζωῆς. ἀμφοτέραις δὲ ὄφελος ἂν εἴη ἡ 

7 8ρ δαῦ ὃν μὲν 110. 10 ἕν] ῃ τὰ ἕν 55. ταῦ 11 οὐ 
55. τὴ [οὗ 116, 26 566. 22. μὴ 58. τηῦ τηϑ]ϊτη ἀνήκουστα Ϊ 
ὁρατὰ ταῖ, ΟΟΥΥ. τη ϑ 80 ἂν 58. τη 
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πρὸς τὴν μετὰ [.. .18 
«τι } - 3 . ὔ . , , -" ἃ ἣ μὲ]ν τιμῆς, ἣ δὲ τιμωρίας᾽ γίγνετ αι] τοίνυν ταῖς μὲν 
κάτωϑεν ἡκούσαις ἐλπὶς τοῦ τυχεῖν ἀγαϑοῦ. τῶν ἄνωϑεν 
2 ’ . 5. »ν ’ . » ν᾽ 9 ; ἀφωρισμένων τὰ ἐκεῖ διηγουμέν[ ὧν] ταῖς δὲ ἄνωϑεν ἀφιγμέ- 

ναῖς φόβος τῆς τιμωρίας. τῶν κάτωθεν ἡκουσῶν τὰ ἕν 
[χ4 - “" “Διδου δείματα ἀπαγγελλουσῶν᾽ ἀμφοτέραις δὲ τὸ σωφρονεῖν 
ἐν ταῖς τῶν βίων αἱρέσεσιν, ὡς ἑκάσταις δυνατόν. ὥστε 

καὶ τοῦτο γίνεσϑαι πάντως κατὰ πρόνοιαν. τὸ διηγεῖσϑαι 
ἀλλήλαις ἀμφοτέρας ὧν ἐπειράϑησαν. εἰ καὶ μὴ πάσαις ἐξ 
2.7 δ᾽,» Α » , 2 . “κ ᾿ 2 - ἀνάγκης ὑπάρχει τὸ ἐκ τούτων Ὀφελος᾽ οὐδὲ γὰρ ἐν τῷ 

΄-ι ᾿ ’ὔ; “- ’ὔ 2 - [4 ᾽ τῇδε βίῳ πᾶσαν γίγνονται ἀμείνους ἐκ τῶν τοιούτων λόγων. 
Αϊ μὲν οὖν ἀπὸ τῶν χϑονίων ἥκουσαν τόπων διηγοῦνται 
τὰ δείματα τὰ ἐκεῖ, τοὺς ποταμούς, τοὺς ἐφεστῶτας δαίμονας. 
σοιναίους, καὶ ἀκούουσι τούτων αἵ ἐξ οὐρανοῦ (δέονται γὰρ 

“ " , 5 ς 2 μαϑεῖν, οὐκ ἔχουσαι γνῶσιν πάντων οὐ γὰρ ἦν ἡ ἅπο- 
κατάστασις αὐτῶν ἡ τελεωτάτη δι᾿ ἔϑη βέλτιστα τῆς ἐν οὐ- 
ρανῷ τυχουσῶν λήξεως)" αἵ δὲ ἐξ οὐρανοῦ τὰς εὐπαϑείας 

᾿ 5» ᾿ ι , Ὁ 2 , » , . ᾿ ᾿ τὰς ἐκεῖ καὶ τὰς ϑέας τὰς ἀμηχάνους τῷ πάλλει" τὰ γὰρ 
ν ’ δ -ο - Φ᾽ »ν ᾿ Ἅ οὐράνια ἑώρων αὐτοφανῶς. ἃ ἡμεῖς οὐχ ὁρῶμεν διὰ τὴν 

9 7 Ἁ 3 »"Ὥ» ν} ;᾽ ᾽ὔ ν᾽ ’ , ἀπόστασιν, καὶ τὰ τῶν οὐρανίων δαιμόνων ὀχήματα καὶ 
πάντα φῶτα ϑεῖα καὶ ξωῆς μεστὰ καὶ διαπεποικιλμένα 
περιόδοις ἰδίαις καὶ τούτων ἔτε μνήμην εἶχον οὐ γὰρ 
»} -- -- ὃ᾽»Ἅ»ν } Ἁ ’ » Α 9 - 2 ᾽ ἀποστᾶσαι τοῦ ὁρᾶν καὶ τὴν μνήμην εὐθὺς ἀφῆκαν. ἐκρά- 

νον τεῖν οἶδεν ἐλπὶς καϊδ λύπη, 1. 1ὅν. 

20 

τειν δὲ αὐτῶν ἡ εἰς τὴν γένεσιν ὁρμὴ καὶ διὰ τοῦτο προ- 94 
ἤεσαν ].. .53 
ἔτι ἀμυ]δρὰν τὴν ἐκ τῆς μνήμης φ[αντασίαν ἐχούσας. --- 
᾿Δλλὰ τίς ἣ χιλιέτης πορεία, μεταξ[ὺ] εἴρηται τῶν διηγήσεων, 
καὶ εἴρηται ὡς ἄρα τῶν χϑονίων ψυχῶν" καίτοι ὅτι κοινὴ 

} - δ ’ 3 Α 2 »":»- 9 - Ἁ »ὔ καὶ ταῖς ἡκούσαις ἐστὶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατὰ Πλάτωνα, 

1 ἔουὺ. [ἐκπλήτ]τειν 2. ρῬοβὺ τιμωρίασ Θχρ. ὧν 8. τοϑ]ϊτη 
εὐτυχεῖν, ἀγαθὰ τῶν ἄ. ἀφιγμένων 17 τυχούσαισ 21 8 
πάντα {τὰν 28 ὁρᾶν ταῦ, οὐρανοῦ (οὔ 58.) ταΐ 26 ροϑῦ 
μνήμησ ἀφ 1. Μαὶ. κ Ῥούϊιβ. ΘρῸ 28 (ὡς) ἄρα οΧΣ παρὰ τι 

εονς [ξ]ώρα τὰς εἰς τὴν γένεσιν [δρμώσας 5. 18τ. 
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διὰ τῶν ἔμπροσϑεν ἱκανῶς ἡμῖν ἀποδέδεικται. τὸ μὲν οὖν 
μὴ πάντως ἐπὶ δακτύλων χρῆναι τὸν ἀριϑμὸν σκοπεῖν, 
μικρὸν ὕστερον ἀπὸ τῶν ῥημάτων δείξομεν τῶν Πλάτωνος. 
εἰ δὲ δεῖ μὴ τοῦτον τὸν τρόπον, ἀλλὰ ἕξωτιπῶς τὸ εἶδος 

δ τοῦ ἀριϑμοῦ ϑεωρεῖν, λεγέσθω καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἡ χιλιὰς 
οἰκεῖός τις ἀρνϑμὸς εἶναι ταῖς ἀπὸ γενέσεως στελλομέναις 

εἰς γένεσιν ψυχαῖς, πρὸ τῆς τελείας. ὡς εἴπομεν πρότερον, 
ἀποκαταστάσεως" διότι δὴ χϑόνιός ἐστιν ὃ χίλια, κυβικὸς 
ὼν ἐκ δεκάδος. ἡ μὲν οὖν δεχὰς σύμβολον κοσμικῆς ἔστω 

10 ζωῆς ἀπὸ τῆς μοναδικῆς ἐνεργείας εἰς ταύτην ἐκπεσούσης" 
ὁ δὲ ἀπὸ τῆς δεκάδος τετράγωνος πάλιν πέσουσης ἀφ᾽ ἕξαυ- 

τῆς αὐτοκινήτως εἰς γένεσιν καὶ ἐπιπεδωϑείσης διὰ τὴν 
πτῶσιν" ἡ δὲ χιλιὰς ἀπὸ γενέσεως αὖϑις εἰς γένεσιν ἑτέραν 

ἐλθούσης διὰ τρίτης αὔξης" τῆς μὲν πρώτης εἰς κόσμον 
ἀναγούσης, τῆς δὲ δευτέρας εἰς γένεσιν, τῆς δὲ τρίτης εἰς 
ἄλλην γένεσιν. βαϑύνασα γὰρ τὸ ἐπίπεδον οὐκ ἀνέδρα- 

μὲν εἰς ἑαυτήν, ἀλλ᾽ ἐπιτείνασα τὴν ὁρμὴν προσέϑηκεν γε- 

νέσει γένεσιν ἑἕτέραν᾽ εἶτε οὖν πλείων ὁ τῆς περιόδου χρόνος 
τόν. εἶτε ἐλάσσων ἐστίν, ὅρος αὐτῆς [.. .ὅ, ., νη δεκάς" 

80 πρὸ δὲ τούτων [ἢ μονὰς τῆς δ]ημιουργικῆς αἰτίας τοῦ 
μόζϊσμου]. δι ἣν καὶ ὃ κόσμος δεκάς, τὴν ἐν τῇ μονάδι 
περιοχὴν τῶν εἰδῶν πάντων ἐξαπλ[ζ Ἰσασα καὶ περατώσασα 
τὸ πλῆϑος τὸ κοσμικόν" 

μουνάδος ἐκ κευϑμῶνος ἀκηράτου, 

5 φησὶν ὃ εἰς τὸν ἀριϑμὸν Ὀρφικὸς ὕμνος. 

ἔστ᾽ ἂν ἵκηται 

1 οι 

τετράδ᾽ ἐπὶ ξαϑέην. 
(ἔστιν δὲ τετρὰς ἡ Διονυσιακὴ ϑεότης, τετραυγέα τετρα- 
κέρατον μυριάκις τῆς Ὀρφικῆς ϑεολογέας τὸν ϑεὸν 

80 ὑμνούση) 
7 ο0[.10601.11.168,.165 16 οἵ Ρ]. 16ρ. Χ 9049 οὐ ἀ6 οΥ. ὁ88]4, 64 
21 οἵ, ῬΙαῦ. ἀθ Εὶ ο. 8---10 Νίοοτη. δρ. ῬΒοῦ. ο. 187 Ὁ. 1488 δ 

Ῥυ56111, 78, 1 2ὅ οὗ ἔν. 148 26 ἔστ᾽] εὖτ᾽ [ ροϑὺ ἂν Θχρ. 
ηϊκἄνη | ἴκηαι 28 οὗ ἔν. 64 γρ. τετραυγέα ἴτὰ.] τετράδα 
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9. 2 2 ᾽ ᾽ὔ ἢ ὃ ἔτεκε μητέρα πάντων 
᾽ὔ ’ 

πανδεχξα πρέσβειραν 

(ὡς πάντων χωρητικὴν τῶν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ περιεκτικήν) 
ὅρον περὶ πᾶσι τιϑεῖσαν 

ἄτροπον, ἀκαμάτην ὅ 

(ἀΐδιος γὰρ καὶ ἄλυτος ἣ συνέχουσα τὸν κόσμον φύσις) 
δεκάδα κλείουσί μὲν ἁγνήν 

(ὡς ἀγενήτως τὸ πᾶν δρίζουσαν). μονὰς μὲν οὖν ἡ Δίιος, 
τετρὰς δὲ ἡ Διονυσιακή, δεκὰς δὲ ἡ τῶν κοσμικῶν εἰδῶν 
ὕπαρξις καὶ ὃ σύμπας κόσμος" διὰ μὲν τὴν Δίιον μονάδα 1 

; , ν ᾿ ᾿ ; ,᾿, μονογενής. διὰ δὲ τὴν Ζιονυσιακὴν τετράδα τετραμερής 
ἐπειδὴ δὲ τῆς δεκάδος οὐσία λέγεται καὶ ἔστιν ἡ τετράς, ὃ 
κόσμος ἐστὶν ἤδη δεκάς" εἰς ὃν κατελϑοῦσα ψυχὴ μοναδικῶς 
ζῶσα παρὰ τῷ 4ιὸλδ᾿ κατὰ τὸν ξαυτῆς νοῦν, τετραδικῶς δὲ 

Ἁ “- ᾽ὔ 25 ὦ 2 4 ᾽ 2 4 παρὰ τῷ Διονύσῳ, καϑ' ὅσον ἤδη καὶ διαιρέσεως ἐφάπτεται 15 
Α ’ Ὰ ’ ν Ἁ “ἢ -“Σἢ 27 [ή καὶ γίνεται δυάς. μερίζουσα ξαυτὴν ταῖς (τῶν ἄνω νοή- 

σεσιν καὶ ταῖς τῶν κάτω προνοίαις, καὶ οὐκέτι ξῶσα κατὰ τὸν 
3 

ἡνίοχον μόνον, ἀλλὰ καὶ καϑ᾽ ὃ]... 40, ἐ[τ]ε[οότ]ητα τ. 119:. 
καὶ τ΄... δος ἂν ὁ Ἐμπεδοκλῆς κ.. νι, [εἰς τὸ] 
αἰσϑητὸν δεπούσῃ τὸ ταυτὸ... ...... . λοποιὸν ξωήν᾽ ἕως 20 
αὐτὴν ἡ πρόοδος εἰς] δεκάδα πεσεῖν ἐποίησεν, ἐγκόσμιον 

5.) Ὁ , νι ὔώω ,ὔ ᾿ Α γενομένην. εἶἰϑ' ἑκατοντάδα καὶ ἑξῆς χιλιάδα, μετὰ τὸν 

γραμμικὸν ἀριϑμὸν ἐπιπεδώσασαν ξαυτὴν καὶ τὸ ἐπίπεδον, 
ὡς εἴρηται. βαϑύνασαν᾽" εἰ δὲ δὴ καὶ μὴ μίαν προσϑείη 
γένεσιν, ἀλλὰ τὴν ποικιλίαν ἀνελίξαι τῶν βίων, ἡ τέως οὖσα 95 

Ἁ [4 Ὰ ι Α “- ζ ν ’ 

χιλιὰς γίνεται μυριάς. καὶ διὰ ταῦτα ἡ παντελὴς διέξοδος 
Ὅϑ»ϑ [4 ᾽’ 9 ’ Ἁ ,ὔ » Ἁ ἑτῶν μυρίων μόλις ἀποκαϑίστησιν τὴν ψυχήν, καὶ μετὰ 

’ 27 2 2 . Α ζ , ’ 
ταύτην ἄλλος οὐκ ἔστι βίος᾽ πέρας γὰρ ἡ μυριάς, πάντων 

1 δὴ τέκε ΟΥρΡῃ. 8.ἀγενήτως] ἂν γενητῶσ 16 ᾿δὶσ᾽ δυὰσ 
18 οὗ ΡΙ. Ῥηδοᾶν. 2468 5αα.. 19 οορτὐαύπο ἀθ6 Ἐπηρθά. ν. 

400 5α. δοίη 3 οὗ Ῥουύρῆ. ἀθ δβύ. ΠῚ 21 | δὴ ταυτοποιόν | 1ο- 
ποιὸν] 1 Ἀαῦ ν μ᾿ 9 (ὁμοποιός Τϑχα].) 24 οἵ, 109, 16 [ μίαν] 
ΒΌΡΤΩ α Τῶϑ.. βϑαρτῷ ν»ν ἢ 2 ἀνελίξοι (τᾶ. Ῥοδὺ ο) 
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οὖσα βίων ἀριϑμός, πασῶν γενέσεων; πασῶν περιόδων. καὶ 
ταῦτα Πυϑαγορείων ἐστὶ λόγων σπέρματα καταβεβλημένα 

- 7 Α Ἁ - -Ὡ-Ὡ ς " 2 - 9 τῷ Πλάτωνι, πρὸς τὴν τῶν περιοδικῶν ἡμᾶς ἀρυιϑμῶν ἄνε- 
-“ὁὦ - ’ 

γείροντα περιωπήν, ἐπὶ τῶν δακτύλων οὐ» ἐῶντα μένειν, 
9 2.»Ν 2. κ Α ᾽ὔ͵ ’ 2 Α - 2. » 

5 ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ παραδείγματα πείϑοντα ἅπὸ τῶν εἰκόνων μετα- 

βαίνειν. --- Εἰ δὲ ξητοῖμεν ἡμεῖς, τί δήποτε μόναις ἀποδέ- 
δωκεν ταῖς ὑπὸ γῆν πορείαις τὴν χιλιετηρίδα. καίτοι καὶ 

- 2 2 -»-“ -“ “Ὁ 9 ἣ 2 ᾽ 

τῶν ἐξ οὐρανοῦ τῷ χιλιοστῷ ἀφικνουμένων ἐπὶ κληρῶσιν 

καὶ αἵρεσιν, ὡς εἶπεν ὁ ἐν Φαίδρῳ “Σωκράτης [Ρ. 249], 
ῳ ; ΩΡ -» , “- ’ Δ ᾽ὔ 

10 ῥητέον ὅτι ταῖς δυσπαϑούσαις μᾶλλον φαίνεται τοῦ χρόνου 
Α - 27 Ἂ κλὶ “- ν) 7 4 ΟΡ ι τὸ μῆκος ἄπλετον ὃν ἢ ταῖς εὐμοίρως ζώσαις, ὥσπερ καὶ 

τοῖς νοσοῦσι μᾶλλον ἢ τοῖς ὑγιαίνουσιν" τὸ γὰρ παραμετροῦν 
9 - 5 , 

6 119ν. δι᾽ ἀσϑένειαν μεῖζον εἶναι φαντάξεται τὸ χαλεπΊ]όν. 

εἰ δὲ [τοῦ]το ἀλη[ϑές. ὃ Πλάτων εἰκότως] δήπου [τὰς] 
16 κάτζϑ]εν ἡκ[ούσας ποιεῖ τ]ὴν π[ορεία]ϊν ἐκτραγῳδούσας. 

Ἂχ ι Α . ν ν , " ς΄, ι 
[ἢ διὰ τὰς ποινὰς ἢ] διὰ τὸν χρόνον, ὄντα πολύν" ἢ γὰρ 

διὰ τὴν σφοδρότητα τὴν τιμωρίαν αὔξομεν ἢ διὰ τὴν τοῦ 
χρόνου παράτασιν. ταῖς δὲ ἄνωϑεν ἐλϑούσαις διὰ τὴν εὖ- 
πάϑειαν οὐδὲ τοσοῦτος ὧν ὃ χρόνος ἐφαίνετο πολύς. οὐδὲ 

5 ᾽ , 5 2. ὁ κ , ,ὔ ᾿ 40 εἰ τούτου πολλαπλασίων ἣν. ἀπὸ μείξονος δυνάμεως τὴν 
κρίσιν τῷ τοῦ χρόνου πλήϑει προσφερούσαις. 

Τὰ μὲν οὖν πολλὰ, ὦ Γλαύκων, πολλοῦ χρόνου 

διηγήσασϑαι" τὸ δ᾽ οὖν κεφάλαιον ἔφη τόδε εἶναι" 

μέχρι τοῦ εἰς δὲ ϑεοὺς εὐσεβείας τε καὶ ἀσεβείας 
ο5 καὶ γονέας καὶ αὐτόχειρας φόνου μείξους ἔτι τοὺς 

μισϑοὺς διηγεῖσϑαν [ρ. 6155]. 

Τοῖς περὶ τῆς ἀρίστης καὶ χειρίστης πολιτείας λόγοις 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀνὰ μέσον ἑπομένην ὃ μῦϑος ποιεῖται 
καὶ τὴν τῶν λήξεων ἀφήγησιν σύντομον, κοινὸν μὲν πασῶν 

1 πυϑαγορίων, οοΥΥ. Ριτὼ 4 περιοπήν, ΘΟΥ. ταῦ 11 ὃν 
ἢ] ὃ μὴ, ἴοτί. 468]. ὃν 14 δοΐθ δήπου ϑθρτθ 1. ὦ, ροϑβὺ κἱ 

117 αὐξομένη διὰ 24 ἀσ. τε καὶ εὖὐσ. Ῥ]. δῦ φόνουδ 
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ΟΥ̓ λ 7 ἃ ξ ᾽ ν καὶ ᾽ ἫΝ δὲ - 
ἕν τι λαμβάνων. ἀμεινόνω χειρύνων. μετὰ ὃὲ τοῦτο 

9 - 

κατ᾽ ἄρϑρα τριαδιπκῶς αὐτὰς διαιρούμενος, εἰς πρώτας μέσας 

τελευταίας. Τὸ μὲν οὖν κοινόν ἐστιν, ὃ δὴ κεφάλαιον καὶ 

αὐτὸς προσείρηκεν ὡς περιγράφον καὶ ὁρίξον τὸν σύμπαντα 

περὶ τῶν λήξεων τουτονὶ λόγον, ἕκαστον τῶν τὲ ἀδινημάτων ὅ 
καὶ τῶν κατορϑωμάτων δεκαπλασίαν ἔχειν τὴν ἔκτισιν, ὕπου 

μὲν διὰ τῶν ἐπικαρπιῶν, ὅπου δὲ διὰ τῶν τιμωριῶν, ὡς 
καὶ τὸν ἁμαρτόντα δεκάκις ὑπὲρ τοῦ ἁμαρτήματος ἀλγυν- 
ϑῆναι κολαζόμενον, καὶ τὸν ἀγαϑόν τι πράξαντα δεκάκις 9 
ὑπὲρ τοῦ πραχϑέντος .. ηφ .39, [τὸν ἀνθρώπινον βίον 3. 150ν. 
οὐχ ὡς Σόλων ἄρχ .. « - - . [ξβδο]μήκοντα μόνον ἐτῶν, ἀλλ᾽ 
δ ἤ 4 Α -“-“ 2 Ά Α ᾽ ἤ ἑκατόν. [καὶ διὰ] ταῦτα ἄρα καὶ τὸν χρόνον χιλιέτη [δεκα- 

πλα]σιαξόμενον εἶναν καὶ τῆς εὐπαϑείας καὶ τῆς τιμωρίας. 
Ἁ - “ - εἰ δὲ τοῦτο, δῆλον δήπουθεν, ὅτι πρῶτον μὲν κοινὴ καὶ 

“ ; »" - 

ταῖς εὐμοιροτέραις ψυχαῖς χιλιάς. καὶ οὐ μόνων ἐστὶν τῶν τ6 
ἰν Α - " . ς -" Ἁ 5 2.ϑ ἃ » » ὑπὸ γῆς πολαζομένων᾽ ἡμεῖς γὰρ εἴπομεν, δι ἣν αἰτίαν 
ταύταις ἀποδέδωκεν μόναις τὴν τοῦ χρόνου παρακολούϑησιν᾽ 
ἔπευϑ᾽ ὅτι καὶ οὐκ ἐπὶ δακτύλων λογίζεσϑαι δεῖ τὸν χρόνον. 

οὐδὲ πασῶν ἐστιν εἷς χρόνος τῶν ψυχῶν (οὐδὲ γὰρ πᾶσαι 

τὸν ξκατονταέτη βεβιώκεσαν χρόνον ἐν τοῖς σώμασιν)" ὥστε 30 

χρὴ τὸν ἀρνϑμὸν ἔς τι ξωῆς εἶδος ἀναπέμπειν" οὐ γὰρ ἂν 
23. ἢ δ 2: 2 ἢ -“ 2 “ ’ ΄ 2. ὦ 

ἐλέγοντο αἵ ἐξ ἀνίσων τῶν ἔν τῇ γενέσει βεβιωμένων ἑτῶν 

ἥκουσαι πᾶσαι χιλιέτη πεποιῆσϑαι τὴν πορείαν, εἰ μὴ πᾶσαι 

τοσοῦτον ἦσαν ἐκεῖ γενόμεναι χρόνον, οὐκ ὄντα πάσαις 
» 2 

ὀφειλόμενον διὰ τὴν ἀνισότητα τῶν ἐν σώμασι βίων. -“4λλὰ 535 
- Ἁ ; ι Α Ὰ Μ Ο Ἁ , ν δ Α 

τοῦτο μὲν δέδεικται καὶ διὰ τούτων ὅτι δὲ καὶ ὃ ἑκατὸν 

ἐφαρμόξει συμβολικῶς τῇ μιᾷ γενέσει καὶ τῷ ἑνὶ βίῳ προ- 

εἰπομεν" καὶ εἴη ἂν Δίιος μὲν ἡ δεκάς, Πλουτώνιος δὲ ἡ 

8 ἁμαρτῶντα (ω 6Χ ο) 10 ἰοχτύ. εὐφρανϑῆναι, λογιξό- 

μδνος 11 βοϊοῃ ἔν. 25 Β, ἄρχ οδυύαμι τ 1}1 νίϑατη, Ῥοϑίθῶ 

ο 1. ἴπο:, οορίδονί ἃ6 ἄχρι (ἄχρι τέλους ὙΥ6πα].) 12. 0101 

ἑκατον[ταέτη. διὰ] οὐ 6 ἰδροῖδ τοἱῃὶ ν᾽ αθθᾶῦ 12 δεκαπᾶ. ΒΌΡΡΙ. - 
Ῥια 16 οὔ ».ὄ 171,6. 320 βεβιώκασιν ταῦ αν. 28 πλουτώνειοσ ταῦ 
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χιλιάς, Ποσειδῶνι δὲ ἀνειμένη ἡ ξκατοντάς. ἣ μὲν γάρ ἐστιν 
ὄντως οὐρανία, τοὺς μοναδικοὺς ἀρυιϑμοὺς συμπεραίνουσα 
καὶ εἰς τὴν μονάδα τὴν δημιουργικὴν ἐπιστρέφουσα᾽ τῶν 
δὲ οὐρανίων οἱ μοναδικοὶ ἀριϑμοὶ πάντες εἰκόνες διὰ τὴν 
ἁπλότητα τὴν ξαυτῶν᾽ ἣ δὲ Πλουτώνιος διὰ τὸ κυβικόν᾽ 

ἔι1ϑον. ἔστι γὰρ ἀπὸ [. .9.. ὧν γϑονίων εἰρημένων ὑπὸ τοῦ γκ0 χ ΘΉηΜ 

10 

1 Ψι 

20 

20 

ον νι νιωνς καὶ διὰ τοῦτο ταῖς ὑποχϑονίαις [τάξεσι προση- 

κόντων᾽ ἣ δὲ ἐν μέσῳ τούτων οὖσα τῆς γενεσιουργοῦ ξωῆς 

ἐστι σύνϑημα διά τε τὴν ἐπὶ δύο διάστασιν τῇ γενέσει 

πρέπουσαν καὶ διότι τριῳδουμένα μονὰς ἢ ἕκατοντὰς εἰς 
τὸν τριαινοῦχον ἀναπεμπομένη ϑεόν. καὶ ὁ μὲν Πλάτων 
διὰ τοιαύτας αἰτίας ἀποδίδωσι τὴν χιλιάδα ταῖς ὑπὸ τῷ 
Πλούτωνι ψυχαῖς, ὁ δὲ Ὀρφεὺς διὰ τριακοσίων αὐτὰς 

ἐτῶν ἀπὸ τῶν τόπων ἄγει τῶν ὑπὸ γῆς καὶ τῶν ἐκεῖ δικαιω- 

τηρίων αὖϑις εἰς γένεσιν, σύνθημα καὶ οὗτος ποιούμενος 
τὰς τρεῖς ἑκατοντάδας τῆς τελείας περιόδου τῶν ἀνϑρω- 
πίνων ψυχῶν καϑαιρομένων, ἐφ᾽ οἷς ἐβίωσαν ἐπιστρεφό- 
μεναν τὴν γένεσιν. εἰ δὲ τὴν χιλιέτη πορείαν καὶ εἰς τὰς 
2 9 - Α 9 7 2) “Ἅ 2 “: “ ἐν οὐρανῷ ψυχὰς ἀναπέμποιμεν, ἄλλως ἂν ἕκεῖ ϑεωροῖμεν 

αὐτήν τῆς ψυχῆς πεσούσης μὲν εἰς γένεσιν διὰ τῆς ἕκα- 
τοντάδος,. δυαδρνὴν αὔξησιν ὑπομεινάσης. ἐπιστρεψάσης δὲ 
διὰ τῆς τριαδινῆς αὐξήσεως πάλιν εἰς τὴν δεκάδα᾽ προόδων 

Α ς Α 2, - 9 τ ν᾿ ς ὔ ΞςἝἕἸ[ 2.,,,7 γὰρ ἡ δυὰς αἰτία πᾶσιν, ἐπιστροφῶν δὲ ἡ τριάς, οἷς ἐκείνη 

προόδων" ἐπεὶ οὖν εἰς οὐρανὸν ἡ ἄνοδος, ὅϑεν καὶ ἡ κάϑ- 
οὗος, εἰκότως ἢ χιλιὰς κἀκείνων δηλοῖ τὴν ζωήν. οὐκέτι 
καϑ' ὅσον κύβος, ἀλλὰ καϑ᾽ ὅσον τρὶς ηὐξημένος ἐπιστρέφει 

Α ν Ἁ 9 7 ἰχ7) 
τὸ τέλος εἰς τὴν ἀρχήν. Ὅτι δὲ ἡ ἑἕκατοντὰς εἶδός τι ξωῆς 

ἐστιν, δηλοῖ καὶ ὃ τῶν ἸΠουσῶν λόγος [ΝΠ η. δὅ4θ5 55.], 

ὅ πλουτώνειοσ τα ϑ 7 δύ καὶ πο. υ, Β]αθομθηη αἱ οΘσΘ 
νἱἀούαν 16. ΤΥ͂ 7178 Ἰγηρϑυθθ ΠΌΤΩΘΥΟΒ Ἰηβουῖβ ἐν δαθηΐθσα 
10 οὗ Ῥ. 67,10 οἴο. 18 Οτρμίσατα πονύϊα, ΟΕ. Ῥιούονῖοι. Ν γί 
116 βαα. 11 ψυχῶν] βὼν 21 δυαδικὴν] δυάδι τὴν 
26 ὃπ ηὐξημένην 
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τὰς διττὰς ἁρμονίας τῆς ἀνθρωπίνης περιόδου γεννῶν διὰ 

τῆς ἑκατοντάδος" [.. . . . τὴν μὲν γινομ[ένην] . .ὦ. τοῦ 2. 131τ. 
[τε] ἐπιτ[ρίτου] πυϑμένος, τὸν μὲν ἐξ ἴσων πλευρῶν ἕκα- 
τὸν το[σαυτάκις κατὰ] τὴν ὁμοιότητα τῆς ἀμείνονος [ζωῆς 

λαμ]βάνων., τὸν δὲ ἐκ τῶν ἀνίσων κατὰ τὸν [κράτιστον 
ἁρμονιπὸν λόγον καὶ ἁπλούστατον οὐσῶν πρὸς ἀλλήλας τῆς 

χείρονος, διότι πάσης τῆς ἐν γενέσει ζωῆς ἡ ἑξκατοντὰς εἰπών, 
Αι ν ᾿ “2 Ὁ δὲ . “ ᾿ , 
ἣ μὲν κατὰ νοῦν ἐστιν, ἣ δὲ κατὰ νοῦν καὶ πάϑος (μόνον 

γὰρ εἶναι πάϑος ἐπὶ ψυχῆς ἀνθρωπίνης ἐνεργοῦν κατὰ 
7 Α ᾽ὔ 2 ΙΑ ι ἃ Α μὴ »" 9 Α - πάντα τὸν βίον ἀδύνατον) » "αὶ ἢ μὲν ἔοικεν τῇ ἀπὸ τῆς 

7 “- Κλ Α ΝΗ 2 Ἁ ͵ ἑκατοντάδος ἰσάκις ἴσῃ γενομένῃ ζωῇ, ἡ δὲ τῇ ἀπὸ ταύτης 
- Ἁ 

μαὶ τοῦ ὑπ αὐτὴν κατὰ τὸν ἐπίτριτον. 
᾿) - “Αλλὰ τὸ μὲν κοινὸν δῆλον᾽ ἡἣ δὲ κατ᾽ ἄρϑρα διαίρεσις 

τὰ μὲν μέγιστα διαιρεῖται τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων, ὅσα 
περὶ ϑεοὺς ἢ γονέας ἐστὶν ὅσια καὶ ἀνόσια ἔργα (καὶ γὰρ 
οὗ γονεῖς ἀνάλογον ἡμῶν ἄρχουσι ϑεοῖς, προεστῶτες καὶ 
αὐτοὶ τῆς γενέσεως καὶ τοὺς γενεσιουργοὺς ἐνεικονιξόμενοι 

7 Ὶ -“"- ᾽ν Α 2 ’ 2 ’ν Α ϑεούς, οἱ κατιοῦσιν ἡμῖν καὶ ὀχήματα ἐδημιούργησαν καὶ 
τὰ ἐχτὸς ἀπέδοσαν πρέποντα ταῖς περιόδοις τῶν ψυχῶν. 

διὸ τῆς αὐτῆς ἠξίωσεν μοίρας ξἕκάτερα τά τὲ τῶν ϑεῶν καὶ 

τὰ τῶν γονέων. εὐσέβειάν τε καὶ δυσσέβειαν τὴν αὐτὴν 
Ω ; . ; . 2. Ἃ ι δ ἢ , ὁ» ᾿ 
ἀμφοτέροις ἀποδέδωγεν᾽ ἐπεὶ καὶ οἵ ϑεοὶ πατέρες ἡμῶν καὶ 

οἵ πατέρες ϑεοὶ πρὸς ἡμᾶς. διὸ καὶ οἵ τῶν πατέρων ἀδελ-- 
᾿ -"οὦἦ 7 . δ “΄ ’ “- Α 

φοῖ ϑεῖον προδηγορεύϑηδαν. ὡς τῶν πατέρων ϑεῶν πρὸς 

10 

μ᾿ ὄ 

τοὺς ἀφ᾽ ξαυτῶν τάξιν εἰληχότων" ἀπὸ γὰρ τῶν ϑεῶν ἡμᾶς 9 
οἵ πατέρες ὑπεδέξαντο προϊόντας ... .Ἷ. 

οἱ ϑεοὶ πα... .5. .. [ἀ]γάλματα ϑεῶν εἰσιν οἵ [πατέρες 
ϑνητὰ κ]αὶ ὅμοια τὰ εἰς ἀμφοτέρους [ὅσια καὶ] ἀνόσια ἔργα 

μὴ 2 παρ᾽ ἡμῶν) τὰ δὲ αὖ [μ]έσα τῶν ἀδικημάτων ἢ εὐεργετη- 

2 ὭΘΙΉΡ6 [εἰ γὰρ] οὗ γν. 8 | ν ροβὺ τη οὖ ρνομν ἴπο., ἀθ μὲν 
ἀυθιίο; ἔοτῦ. συαϑαοάδηῃ ἔαθυαηῦ ἴτη. διαὺ 58. 4 ροβὺ ἀμείνονος 
ῬΓΟΙΒᾺΒ ἴπ0. χ τ ρο0..,. Ββθοηθηξίθθ δρία σύμβολον, εἰκόνα 
6 ἁπλούστερον 22. ἐπεὶ ἴτὰη. τῷ38 217 ν. σ. παζρεικάξονται καὶ] 

.. πατράσιν ξ.121ν. 
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μάτων. ὅσα περὶ πόλεις ὅλας ἢ στρατόπεδα, τὰ μὲν σωτη- 
οίας αἴτια καὶ εὐπραξίας. τὰ δὲ ἀπωλείας καί, ὡς εἶπεν 

αὐτός. [καὶ] κακουχίας, διὰ δή τινας ἢ προδοσίας ἢ ἐπι- 
Ἁ 2 ’ὔ͵ ἋΞγΓ - -“ 24 ἢ μ) ι βουλὰς ἀλλοίας, ἢ ἅλλο τι τῶν κακῶν ἐξεργαξομένας ἢ καὶ 

ϑανάτων αἰτίας γιγνομένας" οἷα δὴ πολλοῖς ἐγένετο, πόλεις 

ἐξαρπάσασιν τῶν μεγίστων κινδύνων ἢ στρατόπεδα σεσω- 
7 . ζ 4 2 , 2 » ς᾽» δ κόσιν᾽ ὧν πολλοὺς καὶ ἐν μοίρᾳ δαιμόνων ἀγαϑῶν ἡμᾶς οἵ 

χρησμοὶ τιμᾶν προσέταξαν, οἷον τὸν ὑπὲρ τῆς πόλεως αὑτὸν 
ἐπιδεδωκότα τοῖς πολεμίοις Κόδρον, καὶ εἶ τις ἄλλος τοι- 
οὗτος γέγονεν. τὰ δὲ ἔσχατα καὶ οὐ πολλῆς δεόμενα τῆς 
ἐκ τῶν ὅλων διορϑώσεως, ὧν πὰραδείγματα {τὰν τῶν εὐϑὺς 

γενομένων καὶ οὐ πολὺν δή τινα χρόνον βιούντων; ἃ δὴ 

καὶ ὀλίγης ἄξια μνήμης εἶναί φησιν; ὡς οὐκ ἔχοντα δια- 

φανῆ καὶ εἰς ϑαῦμα δυναμένην ἐγείρειν ἢ τὴν τιμὴν ἢ τὴν 
τιμωρίαν. τούτοις δὲ ὅμοια καὶ τὰ τῶν εὐτελῶν δήπου φύ- 
σεών ἐστιν᾽ οὐδὲν γὰρ αἷ τοιαῦται φύσεις οὔτε μέγα κακὸν 
οὔτε μέγα δύνανται ἀγαϑὸν ἐξεργάξεσθαι" διὸ καὶ τὰς ἐπι- 
καρπίας καὶ τὰς κολάσεις ἀμαυρὰς εἶναι τῶν τοιούτων. 
Οὕτω μὲν οὖν καὶ ἡ διαίρεσις ἐκφαίνει τὰς τῶν λήξεων 

80 ἡμῖν διαφοράς, κατ᾽ ἄρϑρα διαστήσασα τὰς τιμὰς καὶ τὰς 
ΕΝ ι , ᾿ »: . , ; ᾿ ᾿ ποινάς" καὶ πρώτας μὲν τάξασα τὰς μέσας. μέσας δὲ τὰς 

ξ12ν. τῶν ὀλιγοχρόνιον... .(. . ., ἐσχάτας] δὲ τὰς πρώτας, 
ὅσαι γονέων ἢ ϑε[ῶν πέρι ἀΪ]σέβειαί τε καὶ εὐσέβειαι. --- 
Ἐπειδὴ [δὲ ὃ τοῦ μύ]ϑου πατὴρ εἷς τις ἦν τῶν ἀπὸ τῆς 

5 γῆς ἥκειν] παραδοϑέντων, ἐφεξῆς καὶ διὰ τῆς ἱστορίας] 
2 4 Ἁ ’ἤ -“ Ἁ ’ἢ δ 4 Ὰ ἐπάγει τὴν πίστιν τῶν τὰς μεγίστας ὑπομενόντων πολάσεις, 
ὧν ἡ γνῶσις ἠδύνατο τῷ τὸν μῦϑον ἀφηγουμένῳ γνώριμος 
εἶναι. λέγει γὰρ οὑτωσί πως" 

ἢ 2 “ δ ’ Ἔφη γὰρ δὴ παραγενέσϑαι ἐρωτωμένῳ ἕτέρῳ 
4 

οι 

1 Φ 

1 οι 

4 ἀλλοίας] δῃ δουλείας" οἵ, ῬΙ. ὅ ϑανάτων) ἀγαθῶν 
θ ἐξαρπάσασιν τῶν] ἐξαρπασάντων 1 ἡμᾶς] τινα 22. γοϑύ 
νιον Ἰ.. .. δον πο... ῬΟΒΒῚΒ [γέν]εσι[ν ἐσχηκότων], Ῥγϑθριϑοθῦ 
βίον γ6] ξωήν 
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2 -Ὕ -»-"- ὑπὸ ἑτέρου, ὅπου εἴη “Αρδιαῖος ὃ μέγας ἕως τοῦ" 
καὶ ἀσμενέστατα ἕκαστον σιγήσαντος ἀναβῆναι 
[ρ. 6185---6161. ὁ 

Ταῦτα μὲν πάντα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα καὶ ὃ ἐν Γορ- 
γίᾳ μῦϑος [ρ. ὅ254] ἀνατίϑησι τοῖς τυράννοις ὡς τὰς 

ς ’ , ᾿ λ - 9 ’ Α 
μεγίστας ὑπομένουσιν πολάσεις μετὰ τῆς ἁληϑείας τοὺς 

Θρασυμάχους συμποδίξει καὶ τοὺς Καλλικλέας. τοὺς ἐπαινέ- 
τας ἅμα καὶ ζηλωτὰς τῆς τυραννικῆς ξωῆΐῆς ἢ διὰ φιληδονίαν 

ἀπέραντον ἢ διὰ φιλοχρηματίαν ἀκάϑεχτον. καὶ εἰ πρὸς 
Ἁ 2 Α ’ ν) ’ 4 5. κ Ἁ 2 ᾽ τὰ ὄντα δὲ σκοποίης, οὐδένας οὕτως εἰκὸς τὴν ἐσχάτην 

ὑπομένειν κόλασιν ὡς τοὺς τυραννικούς" πολέμιοι γάρ εἰσιν 

τῶν κοσμικῶν νόμων οἵ τοὺς ἐκείνων ἐκγόνους ἀνατρέποντες 
, . ’ - δ’ Σ: δ - ς , 2.» 

νομους" πολέμιον τῆς ὅλης τάξεως οἱ τῆς ὁμοίας ἕκείνῃ 
Υ̓ “- Α - 

τάξεως ὄλεϑροι" πολέμιοι πάντων ϑεῶν οἵ τὸν τῶν Γιγάν- 

τῶν τρόπον ἀφανίζοντες πᾶν τὸ ϑεοῖς συγγενές. ὡς οὖν 
τοὺς ἐπιβουλεύοντας τῇ πολιτείᾳ καὶ τοῖς ἱεροῖς κολάξουσι 

διαφερόντως καὶ Πλάτων καὶ πάντες οἱ ἄριστοι νομοϑέται, 

κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τοὺς τυράννους οἵ κοσμικοὶ νόμοι καὶ 

δικασταὶ ταῖς [ [μεγίσταις τιμωρίαις] ἐ[μβ]ἀλλοζυσί .. 45. .ν Ὁ 188. 
ν᾿ ΑἉ Α - Α 2 “οἍΖὦ Α 7 ν] Ἁ 

ὀπαδοὺς τοὺς ξ[ηλοῦντας] τὸν ἐν τῷ παντὶ νόμον. Εἰ δὲ 
Ἁ ΄“ Α Ὰ “-- ᾽ δὴ [τύραννος ὧν] ὁ ᾿Αρδιαῖος ὃ διὰ τούτων τῶν δήσεων 

ἱστορούμενος διὰ τὴν τυραννιπὴν ξωὴν τοιούτων ἐγεγόνει 

δραμάτων ἀνοσίων ἐργάτης. ὄντως προσήκουσαν αὐτῷ τὴν 
9 δαιμονίαν ταύτην ποινὴν ἐπέστησεν ὁ λόγος. ὅσον γὰρ ἐφ 

ἑαυτῷ, πάντων ἐστὶ τῶν αἰτίων φϑαρτικός, πατέρα ἀποκτείνας" 

καὶ προσέϑηκεν πρεσβύτην, ἵνα καὶ διὰ τὸν χρόνον τὸ 

μίασμα πονήσῃ πικρότερον᾽ καὶ γὰρ ὁ χρόνος τὸ παλαιότερον 
5 7 ς - ι ΝΣ ΄ ᾿ - οἶδεν σεμνότερον, ὡς τῷ παντὶ πρότερον γνωσϑέν καὶ τῇ 

9 7 ᾽ 52». 9 , . 9 Α Ἁ » 
ἀἁγενήτῳ φύσει δι΄ ἀρχαιότητα συγγενέστερον᾽ εἶ δὲ μετὰ τοῦ 

χρόνου καὶ ὃ πατὴρ εἴη. ϑείαν ὄντως αἰτίαν ἐγγὺς τῶν 

1 ἀρδίαιοσ ταῖ, οοττ. τα8 οὐ ἰδῶ 5θ6 08 6. ῬΟΒΒ15 μεστὰ 
(ὔὄνταλ | οὗ, Ῥ]. τορ. 1 8448 αογρ. 510 9 ἀπέρατον, ΟΟΥΥ. τη 

21 γοϑὺ δὴ ϑρϑῦ. 8. 10. 

15 

20 



ὅ 

10 

ξ 128τ. τούτων τῶν | [δ]ραμάτων, καὶ .. .39,.. 

1ὅ 

2 Φ 

90 
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ἀϊδίων οὖσαν αἰτίων ἀπεικονίζεται᾽ τὸν οὖν ταύτην ἀἄνε- 
λόντα τό γε ξαυτοῦ μέρος αὐτῶν εἶναι τῶν ἀϊδίων αἰτίων 
πολέμιον ἀποδείκνυσιν. καὶ μὴν καὶ τῶν συστοίχων ὡσαύ- 
τῶς αὐτὸν ἀποφαίνει φϑαρτικόν, ἀδελφὸν ἀνελόντα, καὶ 
τοῦτον πάλιν πρεσβύτερον, ἵνα καὶ τὴν κατὰ τῶν συστοίχων 

ἐπιβουλὴν εἰς τὴν κατὰ τῶν μὴ συστοίχων περιτρέψῃ διὰ 

τῆς κατὰ τὸν χρόνον ὑπεροχῆς. τί οὖν ἄλλο λείπεται τὸν 
τοιοῦτον ἢ πᾶν τὸ σύστοιχον ὅμα καὶ τίμιον ἐκποδὼν ποιεῖν; 
εἰ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἀνόσια ἐξείργαστο, δῆλον δὴ ὅτι 
πᾶσαν ἔνϑεσμον ξωὴν ἀνατρέψας ἐτύγχανεν καὶ τὸ καϑ'᾽ 
αὐτὸν τὴν τάξιν ὅλην τὴν κοσμικὴν ἀνελών, ἃ δὴ τῆς 

τυραννικῆς ἐστιν ἐξαίρετα ξωῆς᾽ εἰ δὲ χιλιοστὸν ἔτος γεγόνει 
οὐ πῶν ἐξ... οὖν 

[φανε]ρόν, ὅτι τ[ῶν ἀνιάτως ἦν ἐχόντων καὶ ὧς παρ[α- 

δειγμάϊτων ἐν “Διδου τοῖς δρῶσιν ἀνηρτημένΓω]ν. 
Ὁ μὲν εἰ [ἥξει ἐρωτῶν ἐστιν περὶ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς 

οὐδεὶς τῶν κάτωϑεν, ἀλλὰ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τις ἡκόντων" 
ὃ γοῦν ἀποκρινόμενος, ὡς πάντων ξωρακότων τῶν κάτωϑεν 
ἡκόντων τὸν ᾿Δρδιαῖον, οὑτωσὶ λέγει κοινῇ περὶ ἁπάντων, 
ὅτι αὐτοῖς ἐδείκνυον τοῦτόν τε καὶ ἄλλους τούτῳ παραπλη- 
σίους οἵ κολάξοντες᾽ ὥστε ὃ ἐπανερωτῶν εἷς ἐστιν τῶν 

ἄνωθεν. εἰ δὲ ὀρθῶς ἐπεστήσαμεν τούτῳ, σκοπεῖν χρὴ τὸ 

συμβαῖνον, ὅτι πρὸ τῆς οὐρανίας λήξεως ἤδει τὸν ᾿Δρδιαῖον 

ὁ ἐρωτῶν καὶ εἶχεν αὐτοῦ τύπον καὶ μνήμην καὶ ἐκεῖ ὦν. 

εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑές, οὐκ ἦν τῶν τελέως κεκαϑαρμένων᾽ 
οὐδεμία γὰρ ψυχὴ φαντασίᾳ τῶν ἐνύλων χρῆται καὶ τυπω- 

τικοὺς ἔχει λόγους μετὰ τὴν τελείαν κάϑαρσιν, ἀλλ᾽ ἀπο- 
ϑεμένη τοὺς ἐκ τῶν αἰσϑήσεων τύπους συνδιοικεῖ τοῖς ϑεοῖς 
πατὰ νοῦν ἔνϑεον τὸν κόσμον. Ὁ μὲν τοίνυν ἐρωτῶν ὅστις 

18 ὭΘΙη06 καὶ [τότε πρῶτον ἐκ τῶν ὑπὸ γῆς τόπων ἐξ[ῆλ- 
86]}ν 1 οἷ αθοτρ. ὅθ 16 ποηρα ὁ μὲν (οὖν γ6] ὃ μέν- 
τον. 18 ὃ γοῦν] ἤγ᾽ ο᾽ὖἦ 20 τούτων οχΧ τούτων ταῦ 41 οἱ 
Ολ, τηἷ, ὡδ οἱ 58. ταῦ (γο]αλύπθ παραπλησίως οἱ) 28 ἤδει 

Ῥκοσυῦβ, θᾶ. ΚτΟΙ]. ΤΙ, 12 
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ἐστίν, ἀνεύρομεν᾽ ὁ δὲ ἐρωτώμενος οὐχ ἥκει, φησίν, μετὰ 
τῶν ἀναβεβηκότων ἡμῶν οὐδ᾽ ἥξει δεῦρο τοῦτο δὴ τὸ 
ἐν Γοργίᾳ [». ὅ255] καὶ Φαίδωνι [ρ. 1185] λέγων, ὡς 
ἄρα εἰσὶν ἀνίατοι ψυχαί τινες, οὐκ ἐκβαίνουσαι τῶν δεσμω- 
τηρίων ἐκείνων οὐδὲ ἀπολυόμεναι τῶν κολάσεων. καὶ ἡμεῖς 
ἐδείκνυμεν καὶ ἐν τοῖς εἰς ἐκείνους τοὺς μύϑους εἰρημένοις, 

ὡς ἄρα περίοδον ὕλην τινὰ κολάζων ὃ λόγος τὰς ἀνιάτους 

ψυχὰς τοιαῦτα φϑέγγεται" τὸ γὰρ παντελῶς ἀνίατον εἶναι 
᾿ 7 5 δ ’ . Α ᾿ 2 , 

ψυχὴν ] [ἄτοπον εἶναι δητέον] τὸ γὰρ ἐν χρόνῳ γε- 3. 138ν. 

γονυῖΐϊαν ἀνίατον] μὴ κ[αὶ] ἐν χρόνῳ χωρίξεσϑαι [τῶν 
νόσ]ων ἐκείνων ἀμήχανον. καὶ εἰ μὲν [πᾶσα]ν ψυχὴν δυνα- 
τὸν τηλικαῦτα ἁμαρτεῖν καὶ [ἀνία]τον γενέσθαι, πᾶν ἐπι- 

λείψει τὸ πλῆϑος τῶν ψυχῶν τὴν γένεσιν, ἐκεῖ γεγονυιῶν 
πασῶν ἐν τῷ ἀπείρῳ χρόνῳ καὶ μὴ ἀνιουσῶν᾽" εἰ δέ τι 
γένος ἐστὶν ἴδιον ψυχῶν τὸ ταῦτα πάσχον, ἔσεσϑαι χρόνον. 
ἐν ᾧ πᾶν τὸ τοιόνδε γένος ἐν τοῖς ὑπὸ γῆς τόποις δεδε- 
μένον ἐπιλείψει τὴν γένεσιν. τούτων δὲ ὄντων ἀτοπωτάτων 
ἐλέγομεν τὴν ἀνίατον ζωὴν παρ᾽ ἑαυτῆς εἶναι τοιαύτην ὡς 
ἀμεταμέλητον. ἡ γὰρ μεταμέλεια δείκνυσι τὴν κατηγορίαν 

καὶ τὴν ἐπανόρϑωσιν ἔνδον πρὸ τῆς ἔξω δίνης ὑπάρχουσαν" 

τῆς δὲ οἰκείας διορϑώσεως ἀνῃρημένης αὐτὴ μέν ἐστιν 
παρ᾽ ἑαυτῆς ἀνίατος ἡ τοιαύτη πᾶσα ζωή, τυγχάνει δὲ 
ἰάσεως ὑπὸ τῶν ὅλων κατά τινα περίοδον λύουσαν αὐτῆς 

τὴν ἐκεῖ κατάταξιν. τὸ μὲν γὰρ ἀφ᾽ ξαυτοῦ βοηϑούμενον 
πολλῷ μειζόνως ἀπὸ τῶν ὅλων βοηϑεῖται κοσμικῶν περιό- 
δων᾽ τὸ δὲ ἀφ᾽ ξαυτοῦ σωτηρίας οὐκ ἔχον ἐλπίδα ἢ λαμ- 
βάνει σωτηρίας ἀφορμὴν ἀπὸ τῶν ὅλων, ἀΐδιον ὄν, ἢ ἀπόλ- 
λυται παντελῶς, εἰ μὴ ἀΐδιον ὃν τυγχάνοι. Διὰ ταῦτα 
τοίνυν καὶ τοῦ ᾿“ρδιαίου πάντως ἀπεγίγνωσκον ὡς ἀνα- 
βησομένου ποτέ, τὴν παροῦσαν ζωὴν γέμουσαν κακῶν 

τς 9 χρόνωϊ ῬΥΐϊὰ8 6Χ χρόνων ἊΤ. 16 ἔσεσϑαι χρόνον ΤΟ]ῸΪ 
γτασίδῦθ 21 αὐτὴ Ῥιΐγ8} αὕτη . 

10 

1ὅ 
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ὁρῶντες καὶ ἀνήκεστα πάσχουσαν, ὥσπερ καὶ ἔδρασεν᾽ τὰ ᾿ 
Ἁ Ω᾽ ’ὔ͵ ᾽ [4 Ἁ ’» ’, » δ», 

δὲ ὅλα τίνα τρόπον σώξει τὰς τοιαύτας ψυχάς, οὐχ ἑώρων. 

ἢ 194τ. ΕΪκότως οὖν καὶ ὃ τὸν μῦϑον ἀφηγούμενος | ὑπόκειται 
9 » Πάμφυλος. ἵνα καὶ τὰ [περὶ τὸν] ᾿Δρδιαῖον γνωρίσας ἐξαγ- 

’ [4 Α 3 - Ἁ 2 ’ὔ 5 γείλῃ πα[ραδείγμα]τα, παρειληφὼς ἀκοῇ μὲν ἀνϑρωπὶ ἔνῃ 
ὅ]σα ἔπραξεν, ἀκοῇ δὲ δαιμονίᾳ ὅσα [ἔπα]ϑεν, καὶ διὰ τῶν 
9 Α - 3 ’ . νὴ Ἁ 7 ; ἀπὸ τῆς αἰσϑήσεως παραδειγμάτων ἐναργὲς ποιήσῃ μέγιστον 
εἶναι τὴν τυραννίδα κακόν. 

’ Ἁ φ “ “Ὁ 3 - ᾽ ’ Τίς δὲ ἢ περίοδος τῶν ἐν τῷ Ταρτάρῳ πκολαζομένων 
Ἁ Ἃ ν᾿ ’ 2 -"-: ΑΥ̓͂ “1 ; . 7 καὶ μὴ ἐκβαινόντων ἐκεῖθεν. ἕως ἂν δέωνται κολάσεως, 

ὧνπερ οἵ ἐκβαίνοντες εἰς τοὺς ποταμοὺς παρὰ μέρος εἰς 

τὸν Τάρταρον ἐκπέμπονται καὶ αὖϑις ἐκεῖθεν ἐξίασιν, εἴρηται 
δ -- - -ῳὠ ἡμῖν ἐν τοῖς εἰς τὴν τοῦ Φαίδωνος νέκυταν" καὶ ὅτι 
τοῦ οὐρανοῦ μόνου περίοδος, οὐχὶ παντὸς τοῦ γενητοῦ, οὗ 
μέρος ἐστὶν καὶ ὃ Τάρταρος καὶ ἡ τῶν εἰς αὐτὸν ῥιφέντων 
περίοδος καὶ τίνες οἵ ἐνιαυτοὶ τῶν ἐκβαλλομένων εἰς τοὺς 
ποταμοὺς καὶ εἰς τὸν Τάρταρον πάλιν ἐμπιπτόντων. καὶ 
γὰρ τοῦτο ἐκεῖ διήρϑρωται, καὶ οὐδὲν δεῖ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν 

2 -᾿ὴ ᾿ 

τούτοις κατατείνειν πλὴν ὅτι καὶ ὁ ᾿Δρδιαῖος αὐτόϑεν εἰς 
τὸν Τάρταρον ὠϑεῖται καὶ οὐκ ἔξεισιν ἐκεῖϑεν, ἕως πᾶσαν 
» ᾽ Ἁ ν᾽ , 5. ἣν ὔ 5. 2 Α - ἐκπλήσῃ τὴν ὀφειλομένην αὐτῷ ποινὴν. εἰρήσϑω παν νῦν, 

ὅτι τὸ οὐδέποτε ἐκβαίνειν καὶ τὸ μὴ ἀνελθεῖν εἰς τὸν τοῦ 
’ ’ὔ 5. » ὃ ᾽ 2 ω- 2 -Ὁ 2 ͵ στομίου τόπον ταὐτόν, ὡς μόνης ἄξιον τῆς ἐν τῷ ἐσχάτῳ 

΄- κ«ῳᾧ 2 "“ὖ αῳ 

κολαστηρίῳ διατριβῆς καὶ τῶν ἐκεῖ τιμωριῶν. .4λλ΄ ὁ μὲν 
᾽ » ᾿ Ὁ ᾿Δρδιαῖος χαιρέτω" καὶ ὅπως ἀληϑὲς τὸ μὴ ἥξειν αὐτὸν εἰς 
τὸν ὑπὲρ γῆν τόπον, δεδηλώσϑω διὰ τούτων. 

Ὅσα δὲ ἐφεξῆς τούτοις προστίϑησιν ὁ ἐρωτώμενος. εἰς 
6 1άν. ὧν τῶν κάτωϑεν ἀναβεβηκότων, ἀκούσωμεν. εἴδοϊ[μεν; 

φησίν.) .. .33,.. [εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ. . . . ἀνα[ βαίνειν 

1 Φ 

1 σι 

2 φΦ 

ὅ ροβϑὺ πὰ ἴπο. ρ (οἴ, 177, 14) 11 ὧνπερ] ὥσπερ οἴ. 
Ῥμερᾶ. 118956α4.. 18. ὅτι ῬΙϊγ8] ἔτι 2422 ὅτι] ἔτι 2428 γνο]6- 
Ῥϑτὰ ἄξιος 28 εἴδομεν] ἰδο! 29 Ῥοββὶβ πάντας δηλονότι 
συλλήβδην τοὺς εἰς τ. οὐ. εἰπὼν ἀ. μέλλοντας 
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μέλλοντες], ἐπει[δὴ} ἐγγὺς ἦμεν τοῦ στομίου, [ἐκεῖνόν τε] 
καὶ ἄλλους, τοὺς μὲν ἐκ τυρα[ννικῆς] ξωῆς ὡρμημένους, 
τοὺς δὲ ἐξ ἰδιωτικῆς, ἀνίατα δὲ ὅμως πλημμελήσαντας, οἶο- 

μένους μὲν ἀναβήσεσϑαι μὴ δυναμένους δέ" τὸ γὰρ στόμιον 

ἐμυκᾶτο τῶν τοιούτων τινὸς ἐπιχειροῦντος ἀποδιδράσκειν ὅ 
τὰ ἐκεῖ δικαιωτήρια. οὐ διὰ μεταμέλειαν ὧν ἔπραξαν, ἀλλὰ 

διὰ τὰς ἐκ τῶν κολάσεων ἀλγηδόνας, οὐδὲ ὡς ξαυτῶν κατη- 
γόρους, ἀλλ᾽ ὡς φυγάδας ἀπὸ τῶν ποιναίων δαιμόνων. Τὸ 
μὲν δὴ μύκημα τοῦ στομίου πᾶσαν ὑπερβαίνει τραγικὴν 
διασκευὴν εἰς ἔνδειξιν τῆς ὑπερβολῆς τῶν τιμωριῶν, ὥσπερ 10 
καὶ τὸ διαπύρους τινὰς ποιεῖν τοὺς ἕλκοντας τὰς τιμωρίας 
ἀξίως βεβιωκυίας, καὶ τὸ ἐπ᾽ ἀσπαλάϑων κνάμπτειν, καὶ τὸ 
κήρυγμα τῆς εἰς τὸν Τάρταρον τούτων δίψεως" πάντα γὰρ 
ταῦτα φρικώδεις μὲν ποιεῖ τὰς ποινὰς καὶ ἀπαραιτήτους. 
ἀνυπερβλήτους δὲ τὰς μοχϑηρίας δείκνυσι τῶν κολαξομένων, ιὖ 
εἴπερ καὶ τὰ ἄψυχα φωνὴν ἀφίησιν ἔμψυχον κατ᾽ αὐτῶν 
καὶ τὰ κολάζοντα φάσματα δυσαντίβλεπτα καὶ τὰ δεσμω- 
τήρια ἄφυκχτα. τούτων δὲ τοιούτων ὄντων, εἰ μὴ μῦϑοι 
ταῦτα καὶ δείματα μόνον, ὥσπερ μορμολυκεῖα παίδων, δῆλον 
δήπουθεν, ὅτι δαιμόνων τίς ἐστι τάξις διορίξουσα τὴν γέ- 30 
γεσιν καὶ τοὺς ὑπὸ γῆς τόπους καὶ τὴν ἀξίαν ἀφορίξουσα 

τῆς ἐκεῖ διατριβῆς ταῖς ψυχαῖς. οἵ μὲν οὖν ϑεόσοφοι κύνας 
τινὰς καὶ Κερβέρους ποιοῦσι φρουο[οὺς τῶν ἐν [“ΔεἼδου Ξ 19ὅτ. 
[ψυ]χῶν. .33, εἰ τῶν ξῴων κ[ύω]ν .. .ὅ. . ον) καὶ ἰχνη- 
λατοῦντας τοὺς μὴ ἱκανὴν] δεδωκότας τιμωρίαν καὶ μ[ε{]-- 20 
ξϊόνων ἔτι τῶν] δικαιωτηρίων δεομένουρ᾽ ὃ δὲ Π [λάτων, εἰ 
καὶ] τούτων ἀπέσχετο τῶν ὀνομάτων, ἄλλον τρόπον τὰ αὐτὰ 
γφάφει, τὴν δαιμονίαν ταύτην τάξιν τὴν ἐφεστῶσαν τῇ 
φρουρᾷ τῶν ὑποχϑονίων ψυχῶν μυκωμένην. ἢ σιγῶσαν 
ποιῶν, ἴσως διὰ τοῦ μυκηϑμοῦ καὶ τὴν ἀπαραίτητον ἀπει- 80 

“ ἀδρθρδὺῦ κατηγόρων οὗ φυγάδων 19 μορμολύπκια ταῖ, 
ΟΟΥΥ. τη 28 ῬΟΒΒῚ8 εἰκότωφ᾽ τὸ γὰρ φρουρεῖν ἔχ]δι τ. ἕξ. κ. 
[πάντων ἐξαίρετ]ον ΝΕ 
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λὴν ἐνδεικνύμενος κατὰ τῶν φυγάδων τῶν ἐκεῖθεν γιγνο- 
μένων καὶ ὅτι σεληναία τις ἀγέλη δαιμόνων αὕτη" ταυῤό- 

μορφος γὰρ ἡ ϑεός, εἰ δὲ βούλει, καὶ τὸν ταυρόκερων δαί- 
μονα καὶ δρακοντόμορφον τὸν ἀπὸ τῶν 4Διονυσιακῶν εἰδῶν 

5 ὑποστάντα περιέπουσα᾽ πάντως γὰρ κἀκεῖνος ἡγεῖται πολλῶν 
φασμάτων, τῶν μὲν τιμωρῶν, τῶν δὲ φρουρητικῶν ἐκεῖ 
τεταγμένων, καὶ τὰ μὲν δράκουσιν ὁμοίως ἐμπίπτοντα, τὰ 
δὲ ταύρων ἤχους ἀφιέντα καταπλήττει τὰς ψυχάς. Οἱ δὲ 

δὴ ἄνδρες οἱ διάπυροι ἰδεῖν αὐτόϑεν δαίμονές εἰσιν, λογικοὶ 
1ὸ μέν. ὅϑεν καὶ ἄνδρες ὀνομάξονται, κολαστικοὶ δὲ καὶ ἴσως 

τῷ Πυριφλεγέϑοντι προσήκοντες" εἰ δὲ μή, διὰ πυρὸς ὄντες 
τιμωροί᾽ πρέποντες γὰρ οὗτοι ταῖς τυραννικαῖς ζωαῖς ταῖς 

φϑαρτικαῖς τῶν ἐνθέσμων πραγμάτων, ἄρδην ἀφανίξοντες 
τὴν ἐν αὐταῖς πονηρίαν. οὗτοι δ᾽ οὖν, φησίν, τὸ φϑέγμα 

16 τοῦ στομίου καταμανϑάνοντες" εἰ δὲ οὗτοι, πολλῷ πρό- 
τερον ἐκεῖνο δαιμόνιόν ἐστιν᾽ οὐ γὰρ ἂν εἰς ἐκεῖνο τεταγ- 

δ18ὅν. μένοι τοὺς ἔτι δεομένους οἵ λόγῳ χρώμενοι κο[[λάσεως 
ἐγίγνωσκον, εἰ ἦν ἄψυχος ὃ μυκηϑμός" [οὐκ ἦν δέ, εἰ 
κατὰ τὴν κριτικὴν ἐγίνετο τῶν [ἀνιόντων] δύναμιν, τοῦ 

80 κατὰ τὴν ἀξίαν καὶ [μὴ κατ]ὰ τὴν ἀξίαν ἀνιέναι τολμῶν- 

τος᾽ γελοῖϊον γὰρ] τὴν λογικὴν ξωὴν ἀψύχοις ἀκολουϑεῖν 

εἰς τὴν κατ΄ ἀξίαν τῶν κολάσεων ἀποπλήρωσιν. Οὗτοι ὃ᾽ 

οὖν παρεστῶτες, ὡς πᾶσι πανταχοῦ παρόντες καὶ τὴν 
ἑαυτῶν τάξιν οὐκ ἀπολείποντες, ἢ καὶ ὡς τῷ στομίῳ παρ- 

8 ἑστῶτες, οἷον ὑπουργοῦντες ταῖς ἐκείνου τιμωροῖς ἀπειλαῖς 
(ἦν γὰρ ἀπειλῆς σύμβολον ὁ μυκηϑμός) καὶ εἰς ἔργον προ- 
ἄγοντες τὴν ἀπειλήν ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν ἀγαϑουργῶν δυνά- 
μεῶν αὐ μὲν βουλήσει μόνῃ λέγονται δρᾶν, οἱ δὲ ἀποπλη- 
ροῦσιν τὰς ἐκείνων ἀγαϑοειδεῖς βουλήσεις. οὕτως ἐπὶ τῶν 

80 τιμωρῶν αἵ μὲν ἀπειλῇ δρῶσι μόνον, οἷ δὲ ἐκπληροῦσι τὴν 

1 τῶν Ῥοϑὺ φυγάδων ταϑ]τη ΔΙΌΘΒΒ6 2 αὕτη] αὐτὴν 
8 οὗ ρ.169,238 8. καταπλήττειν 12 ξωδαῖσ 14 οὗτοι] τοῦτο 
τηῖ, τὸ τη 20 ἀνιέναι] ἰέναι 28 ἀποπληροῦσιν ΟΧ -οὔὖσαι 
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ἀπειλήν. καὶ τοῦτο δηλοῖ τὸ μυκᾶσϑαι μὲν ἀπειλοῦν τὸ 
στόμιον, παρεστῶτας δὲ τοὺς διαπύρους τούτους ἄνδρας 
πρὸς τὸ φϑέγμα τὴν κόλασιν ἐπάγειν, σύνϑημα τὸν μυκηϑ- 
μὸν ποιουμένους τῶν κολάσεων ἀξίων. Ποιναῖος οὖν ὃ 
μυκηϑμός, ἀπειλή τις ὧν μόνον, ποιναία δὲ καὶ ἡ τούτων ὅ 
ποίησις" δρῶσιν δ᾽ οὖν ἑπόμενα τῷ φϑέγματι᾽ διαλαβόντες 
γὰρ ἄγουσιν οὗ μὲν ἄλλους, οὗ δὲ ἄλλους" τοῦτο γὰρ τὸ 
διαλαβεῖν, οἷον διανείμασθαι τὰς κολάσεις. 

Τούτων δὲ τῶν παρ᾽ ἀξίαν ἀποδιδρασκόντων ἕνα καὶ 
τὸν ᾿Δρδιαῖον ὄντα καὶ τοὺς τούτῳ παραπλησίους πρῶτον 10 

μὲν συμποδίξουσιν, ὡς εἰκὸς ἦν φυγάδας, χεῖρας αὐτῶν καὶ 
σόδας καὶ κεφαλὴν συνδέοντες. τόν τε λόγον καὶ τὸν ϑυμὸν 
καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ἄξια πάντα τῶν ἐκεῖ διπαιζωτηρίων 1. 126:. 
ὑπειληφότες εἶναι᾽ ψυχῆς γὰρ πε]φαλὴ μὲν ὡς ἀκρότατον 
ὃ λόγος, [ϑυμὸς δὲ] αἵ χεῖρες ὡς ἀμυντικαί, ἐπιθυμία [δὲ τ 
οὗ πό]δες ὡς ἔσχατοι. Ζεύτερον δέ, ὥς φησιν ὁ τρα]γικὸς 
οὑτοσὶ μῦϑος, καταβαλόντες ἐκδείρουσιν᾽ οὗ τὸ μὲν κατα- 
βαλεῖν δηλοῖ τὸ τὴν ἐσχάτην ἔχοντας αὐτοὺς ζωὴν συντάξαι 

τοῖς κάτῳ καὶ ἐσχάτοις τοῦ παντός" τὸ δὲ ἐκδεῖραι τὸ τῶν 
χιτώνων τῶν σκοτεινῶν καὶ ἐμβριϑῶν τῶν ἐκ τῆς γενέσεως 30 ᾿ 

περιελεῖν, ἐκκαϑαίροντας αὐτῶν τὴν ὅλην ζωὴν ἀπὸ τῶν 

προσπεφυκότων κακῶν. Τρίτον τοίνυν τὸ ἕλκειν παρὰ τὴν 

ὁδόν, δι᾽ ἧς ἡ πορεία ταῖς ψυχαῖς ἐπὶ τὸ στόμιον ἀπὸ τῶν 

ὑπὸ γῆς τόπων, τὸ διὰ πάσης δηλοῖ τῆς κολαστικῆς αὐτοὺς 

παραπέμπειν καὶ τιμωροῦ τῶν ψυχῶν ξωῆς᾽ ἡ μὲν γὰρ ὁδὸς 36 
ἡ ὑποχϑόνιός ἐστιν περίοδος τῶν ψυχῶν" ἡ δὲ παρ᾽ αὐτὴν 
ἕλξις τὴν οὔπω μὲν εἰς αὐτὴν ἤκουσαν, γειτνιάζουσαν δὲ 
αὐτῇ τιμωρίαν παρίστησιν. Τὸ τέταρτον οὖν τὸ ἐπ᾽ ἀσπα- 
λάϑων κνάπτειν ἐστὶν τὸ διεισδύνειν εἴσω τῆς ζωῆς αὐτῶν 
τὰς τιμωροὺς δυνάμεις. διαιρετικὰς οὔσας καὶ ἀποκοπτικὰς 80 

8 φϑέγγμα  ἑπάῤγεν 4 πθηρθ κολάσεως ὃ φϑέγματι 
οὗ γ δἰθθυυση 88. 11 οὔ]οι (ροϑβῖ8 ὧφ) 19 ον. κατωτάτω 

28 πορια, ΟΟΥΤ. τη 28 παρίστησιν | τὸ ῬΓΪῸᾺΒ 88. 
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τῶν ἐν αὐτῇ φαντὰἀσιῶν ὑλαίων καὶ ὀρέξεων" αἵ γὰρ ἀσπά- 
λαϑοι φυτῶν εἶσι γένος δαίμοσιν ἀνειμένον ἀκανϑῶδες" 

δηλοῦσι δὴ οὖν δαιμονίας δυνάμεις ἀλόγους, αἷς οἱ διά- 

πυροι χρώμενοι δαίμονες ἐναλλομέναις αὐταῖς καὶ αὐριξού- 

5 σαις ἐκόλαζον τὰς τοιαύτας ψυχὰς διὰ τῶν σωμάτων ὧν 

ἔφερον, ἀνυποίστους ἀλγηδόνας ποιούσαις. Πέμπτον ἐπὶ ἃ 

τούτοις τὸ τοῖς παριοῦσι κηρύττειν, ὧν ἕνεκα ταῦτα δρῶσιν 
εἰς ἐκείνας. τήν τε τῶν δρώντων ὕπαρξιν λογιμὴν οὖσαν 

. ϑο ον τὴν ἀ.Ὑνν νον εν κεν νων, σϑ]ὰς ἄλλας 

10 ψυχὰς διὰ τῶν. .15, γὰρ παριόντες εἰσὶν οἵ τῶν τοιούτων 
κρείττους τιμωριῶν. Ἕτον ἐπὶ πᾶσιν τὸ τῶν κακῶν τέλος, ξ 
ὅτι ἄγοιντο παρ᾽ αὐτῶν μετὰ τὰς ἀσπαλάϑους ἐπὶ τὸν Τάρ- 
ταρον, τὸ τῆς τίσεως δεσμωτήριον, ἐναργῶς ὥρισεν, οἵων 

ἐστὶν ἄξιον τὸ τοιόνδε τῆς ξωῆς εἶδος, καὶ ὅτι ἄτακτον ὃν 

16 καὶ φυγὸν ὅπαντας ϑεσμοὺς εἰς τὸ ἀκοσμότατον συνέωσται 

τοῦ κόσμου, καὶ ἀποδρᾶν νοῦν εἰς τὸ ἀλαμπέστατον. τοι- 
οὔτος γὰρ ὃ Τάρταρος. χῶρος ὼν πάσης ἀτάκτου καὶ σκο- 
τεινῆς ὕλης. εἰς ὃν συρρεῖ τὰ ἔσχατα τῶν κοσμικῶν στοι- 
χείων', πρὸς δὲ τὸν Ὄλυμπον ἀντίϑετος. ὃ μὲν γὰρ ὁλο- 

20 λαμπής, πάντα περιέχων, ὑψηλότατος." ὃ δὲ σκοτεινός. 
κοιλότατος τόπος ὑπὸ πάντων περιεχόμενος διὸ καὶ ἡ 

ποίησις βαϑύτατον αὐτὸν εἶναί φησιν βέρεθϑρον ὑπὸ 
χϑονός ΠῚ. Θ 18 5α.]. πολλῶν δὲ ἡμῖν περὶ αὐτοῦ δηϑέντων 
ἐν τοῖς εἰς τὴν νέκυιαν τοῦ Φαίδωνος ἀπ᾽ ἐκείνων 

οὖ μὲν τὰ δοκοῦντα τοῖς ϑεολόγοις περὶ αὐτοῦ ληπτέον" νυνὶ 

δὲ τὰ ξξῆς προσϑετέον, ὅσα ὁ ταῦτα λέγει διηγούμενος. 
παντοδαπῶν γὰρ αὐτοῖς γενομένων δειμάτων τοῦτον ὑπερ- 
βάλλειν τὸν φόβον; μὴ μυκῆται τὸ στόμιον καὶ αὐτῶν 

ἀνιόντων, καὶ σιγήσαντος ἀσμένως ἀναβῆναι. τὰ μὲν οὖν 
παντοδαπὰ δείματα δαιμόνων ὄψεις ἦσαν φοβεραὶ καὶ ὄφε- 9 Φ 

9 πϑιὴρ6 ἀποδείκνυσιν 10 δηΐθ γὰρ ν, ΘΙΡῸ οἱ μὲν ὃ 
10 ἀποδρᾶσαν 19 οἴ. ἅθ οὐ. οἢ.. 84 24 τὴνέκυιαν 26 ὅσαοι τα, 
σὸ 58. τη 3 (γσοϊαὺ ὅσας δ) 928 μυκήσεται ΟΣ μυκῆτανϑ ταῦϑ 
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2. } ’ἤ » 7 } . ,ὔ 
σιν ἐοικότων καὶ κυσίν, καὶ τόπων χκαταπληλχτικαὶ δυνάμεις 

ϑολεροῦ πυρὸς γεμόντων ἢ ψύξεως ἀφορήτου ὑπὸ πνί- τ τ3τε. 

γους ἢ σήψεως .1Ὁ.. σιν... [Ὁ] δὲ τοῦ στομίου [μυκηϑμὸς 
κε ννν γωνασϑὲν ...«ὐὐὐ νιν νοῦ «13, τοῦτο κατὰ τὸ δέον 
πράττων ἐνὸ κου] δηλοῖ ξωῆς ἐνέργειαν κριτικῶς κιν[ οὔσαν] 

ξαυτὴν κατὰ τῶν ἀναξίων τῆς ἐ]κεῖ[ ϑεν] φυγῆς" ἡ δὲ 
ἀσμένως αὐτοῖς γεγονυῖα μόλις ἀνάβασις παρίστησιν τὴν 
τῶν κακῶν πεῖραν σωφρονεστέρας ποιοῦσαν τὰς ψυχάς" διὸ 

καὶ ἀσφαλεῖς αἷ τοιαῦται φαίνονται περὶ τὰς τῶν βίων 
αἱρέσεις. ες 

Καὶ τὰς μὲν δίκας τε καὶ τιμωρίας τοιαύτας 
τινὰς εἶναι, καὶ αὖ τὰς εὐεργεσίας ταύταις ἀντι- 

στρόφους [». 6165]. 
Τὰς μὲν δίκας καὶ τὰς τιμωρίας οὐκ οἰητέον ἐκ παραλ- 

λήλου λέγεσθαι" διώρισται γὰρ ἐν Γοργίᾳ [ρ. δ2ὅ" 9] τοὺς 

μὲν δίνην διδόντας εἶναι τοὺς ὠφελουμένους καὶ παρὰ ϑεῶν 

καὶ παρὰ ἀνθρώπων, τοὺς δὲ τιμωρουμένους τοὺς ἀνιάτους" 

καὶ γὰρ ἄλλο μὲν τίσις, ἄλλο δὲ δίκη. καϑάπερ καὶ τοῦτο 
διώρισται ἐν ἐκείνῳ. καὶ ἐν Νόμοις [Ν Ῥ. 7285] δὲ σα- 
φῶς διέκρινεν τιμωρίαν καὶ δίνην, ὅπου καὶ δῆλον πε- 

ποίηκεν. ὡς ἄρα καὶ ἢ τιμωρία τρόπος τις ἰάσεώς ἐστιν" 

τὸν γὰρ μὴ τυγχάνοντα τῆς τιμωρίας ἄϑλιον ἀξιοῖ καλεῖν 
ὡς μὴ ἰατρευόμενον᾽ ὡς τοῦ τυγχάνοντος δήπουϑεν ἰατρευο- 
μένου, κἂν ἐν τῷ παρόντι, ἵν᾿ ἄλλοι σώξωνται, ἀπολλύηται" 
εἰ δὲ ὅπως οὖν ἰατρεύεται, παρ᾽ ξαυτοῦ μὲν οὐκ ἂν πάσχοι 
τοῦτο ἀνίατος ὦν, παρὰ δὲ τῶν ὅλων δυνάμεων. καὶ εἰ μὴ 
ϑέμις τελέως ἀπολέσϑαι τὸ ἀϑάνατον, ἑαυτῷ μὲν ἀπόλλυται. 
τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς αὐτὸ καϑήκουσιν σώζεί[ται. τ 131ν. 
τούτων δὲ] δήλων ὄντων τὰς ἀντιστρόφους [ταῖς τιμωρίαις εὐὖ- 
᾿εργεσίας ϑεωρήσωμεν᾽ καὶ λέγωμεν αὐτοὺς ἀπολαύειΪν πρῶτόν 

2 πνιγούσησ σήφψεωσ, 568 σ φῬοϑὺ σ ροβὺ 118. 4 ἴογῦ. ὁ 
ἀπάγων [τ]ὰς θελ[ούσας εἰς τὸ]ν οὐρανὸν ἀναβῆναι καὶ] τοῦτο 

11 μὲν δὴ δίκας ῬΙαῦ. 14 οὐ 21 ἀϑανατοννα 88. τοῦ 

10 

μι ὅ 

90 
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μὲν ««.οοον δαιμόνων συνουσίας Πλουτωνίζων κ]ηλούντων 
τὰς ψυχὰς καὶ τὰς ἐννοίας] αὐτῶν τελειούντων καὶ προξε- 

νούντων τὴν πρόνοιαν τῶν καταχϑονέων ϑεῶν, φάσματά τε 

δεικνύντων γαλήνης μεστὰ καὶ καϑαιρόντων τὰ περιβλήματα 

αὐτῶν διὰ ϑείου φωτὸς καὶ ἀναμιμνησκόντων τῆς ἀϊδίου 
ζωῆς καὶ τῶν ἀποκαταστάσεων τῶν τελεωτάτων, ὥστε καὶ 

φωνῶν ἀκούειν ϑειοτέρων καὶ τέλος αὐτοῦ μεταλαγχάνειν 
τοῦ Πλούτωνος καὶ τῆς συμβασιλευούσης αὐτῷ ἕῳογόνου 
ϑεᾶς καὶ τῶν νοερῶν ἀποπληροῦσϑαι παρ᾽ αὐτῶν ἀγαϑῶν᾽ 

10 οἷα καὶ αἴ παναγέσταται τελεταὶ τῶν ᾿Ελευσινίων ὑπισχνοῦν- 
ται τοῖς μύσταις, τῶν παρὰ τῇ Κόρῃ δώρων ἀπολαύειν; 

ἐπειδὰν λυϑῶσι τῶν σωμάτων. ὅτι δὲ καὶ Πλάτων τοιαύτας 
τινὰς εἶναι τὰς ἐκεῖ φαίη ἂν τῶν ψυχῶν εὐεργεσίας, δηλοῖ 
τὰ ἐν Κρατύλῳ [ρ. 4045] ῥηϑέντα περὶ τοῦ Πλούτωνος, 

ι6 ὡς ἄρα δι’ ἀρετῆς κατέχει παρ᾽ ξαυτῷ τὰς ψυχὰς καὶ 

ϑέλγει σοφίας πληρῶν, καὶ οἵ Πλούτωνος οὗτοι δεσμοί, δι᾽ 

οὺς οὐδὲ αἵ Σειρῆνες ἐκεῖϑεν ἀπελϑεῖν ἐθέλουσιν κηλού- 

μεναι. καὶ ταῦτα Σειρῆνες οὖσαι, τοῖς Πλουτωνίοις δώροις. 

Ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι ἕκάστοις ἑπτὰ 
ἡμέραι γένοιντο, ἀναστάντας ἐντεῦϑεν τῇ ὀγδόῃ 
πορεύεσϑαι μέχρι τοῦ οὕτω πᾶσαν συνέχον τὴν 
περιφοράν [ρ. 6165]. 

Τὰς μὲν νεοτελεῖς ψυχὰς καὶ πρώτην ἐκ τοῦ νοητοῦ 
δ 188ι, ποιουμένας κάϑοδον ὁ ἐν τῷ Φαίδρῳ Σωκράτης φη- 
85 σὶν [ρ. 2485 6] κατὰ τὸ πλῆϑ[ος τῶν ϑεαμάτ]ων π[οι]εϊ σϑαι] 

τὴν τοῦ βίου αἵρεσιν] ἐξηλλαγμέν[ην καὶ] ἐλέϊσϑαι τὴν 

μὲν πλεῖστα ἰδοῦ]σαν εἰς φιλοσόφου γονὴν ἰέναι καὶ [εἰς 
τυράννου] τὴν ἐλάχιστα. καὶ τὰς ἄλλας κατὰ τὸ πλείο]να 

καὶ ἐλάσσονα τεϑεᾶσϑαι βίους προ[βα]λ[έσϑαι ὁλικ] τέρους 

σι 

τῷ φ 

1 πλουτωνείων ταῦ ((ἄθια ν. 18) οὗ Οταῦ. 408ἃἪ 8. ξωογό- 
νου (τ88. Ῥοϑὺῦ ὦ) 11 8ὴ τῆς Κόρηοϑ. 1 κατέχειν 16 δι᾽ 
οὺς] δύο (ο 55.) οὐδ 18 οὔσαισ 20 δεῖν διΐο τῇ 88α. Ῥ]αῦ. 

29 προβαλεῖν ϑροῦϊο δρύϊαβ 
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ἢ μερικωτέρους. ἐν δὲ τούτοις περὶ τῶν μὴ νεοτελῶν 
ψυχῶν ἡμᾶς ἀναδιδάσκων, ἀλλ᾽ ἐξ ἄλλης γενέσεως εἰς ἄλλην 
στελλομένων ἢ ἀπὸ λήξεων ἀμεινόνων ἢ χειρόνων, τοσοῦτον 
ἀξιοῖ πᾶσαν τὴν οὕτω κατιοῦσαν γενέσθαι πῶς τοῦ κόσμου 
ϑεωρὸν καὶ τῶν ἐν αὐτῷ κύκλων καὶ τῶν περιφορῶν. ἀφ᾽ 
ὧν καὶ ὑποδέχεσθαι τὸν κλῆρον ἕκασται μέλλουσιν. καὶ μη- 
δεὶς οἰέσϑω τοῦτο ἀδύνατον εἶναι᾽ πρῶτον μὲν γὰρ ἐν τῷ 
ἔξω σωμάτων εἶναι τὰς ψυχὰς εἰκὸς τὰ ἐν τῷ κόσμῳ μᾶλλον 
ὁρᾶν ἢ ἐν σώμασιν οὔσας᾽ πολλῶν γὰρ ἡμᾶς τὸ ὀστρέϊνον 
τοῦτο σῶμα. παχὺ καὶ χϑόνιον ὄν, κωλύει ϑεαμάτων, ὧν 
τὰ ἁπλούστερα περιβλήματα τῶν ψυχῶν αἰσϑάνεται μειζόνως" 
ἐπεὶ καὶ τοῦτό τινες ἔχοντες τὸ σῶμα διά τινων ἐγχρισμά- 
τῶν αὐτοπτοῦσιν καὶ δαιμόνων σώματα ἀόρατα πρότερον 
ὄντα καὶ ἄλλων κοσμικῶν δυνάμεων" καὶ οὐ διὰ ξωῆς κά- 
ϑαρσιν τούτων τυγχάνουσιν, ἀλλὰ δύναμιν [ἢ] φυσικὴν 

ἐντεϑεῖσαν ἐκκαϑαίρουσαν τὸ ὀπτικὸν φῶς ἀπὸ τῆς παχείας 

ὑγρότητος τῆς ἀναμεμιγμένης καὶ τῶν ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου 
σπεριττωμάττων, καὶ ἐκεῖνο πυκνοῦσαν καὶ διὰ τῆς πυκνώ- 

σεως ῥωννῦσαν. ἔπειτα καὶ μελλούσας ἐπ᾽ ἄλλον βίον χω- 

οεῖν εἰκὸς μάλιστα τότε, καϑ᾽ ὅσον ἕκάστη | ὃ.. .5ῦς, 5.128ν. 
[σχε]ὶδὸν πάντ[ες οἱ εἰς]... γ᾽. «Ὁ δρμῶντες πράξεις τῶν 

ἀπο[κεκρυμμ]ένων ἐφίενται τῆς γνώσεως" καὶ οἱ μὲν μᾶλ- 
λον, οὗ δὲ ἧττον ἐφάπτονται ταύτης ἢ διὰ συμβόλων ἢ δι᾽ 
ὀνείρων ἢ δι᾿ ἄλλων σημείων [ἢ] μαντικῶν πολυπραγμο- 
γνοῦντες τὰ μέλλοντα᾽ τοῖς δὲ μέλει καὶ καιροῦ καὶ τῶν 

καλουμένων καταρχῶν. τὸ οὖν ἀνάλογον οἴεσϑαι χρὴ καὶ 
ἐκεῖ συμβαίνειν περὶ τὰς ψυχὰς εἰς ἄλλην γένεσιν στελλο- 
μένας. ἔτι τοίνυν αἴ μὲν ἐξ οὐρανοῦ ἀφιγμέναι προσεχῶς 
τεϑέανται τὰ κράτη τῶν οὐρανίων καὶ μέμνηνται τῆς ποιή- 

σεως αὐτῶν, εἴπερ καὶ τῶν εὐπαϑειῶν (καὶ τῶν ϑεαμάτων᾽ 

8 ἢ Ῥυῖαβ βαθρθούυῦτηυ ὅ ἐν ἑαυτῶν 1 τῷ ἔξω] αὐτῶι ἔξω 
16 ἔουῦ. ἐντεϑεῖσαι 21 γ' οθγύσχα, βϑαὐθηϊϑθ βοὐιβέωοιυ ἀμφι- 
βόλους 324 46]. Ρισγα 26 χαταρχαί ϑϑίχοϊοροσαια 80 οὗ Ρ]. 6188 

μι ὅ 

19 
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αἵ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπὸ γῆς δικαιωτηρίων ἔκ τῶν ἐκεῖ δειμάτων 
εὐλαβέστεραι γεγονυῖαι καὶ ἰδοῦσαι τὴν δύναμιν τῶν ὑπο- 
χϑονίων δαιμόνων ἀνεγείρουσιν ξαυτὰς εἰς τὴν τοῦ οὐρανοῦ 
κατανόησιν καὶ τὸ σέβας, φρίττουσαι τὸν ἀλαμπῆ καὶ ὑπὸ 

5 γῆς τόπον. ὥστ᾽ εἰκότως ἀμφότεραι διὰ ταύτας τὰς αἰτίας 
εἰς τὸ πᾶν βλέπουσιν καὶ τὰς ἐφεστώσας δυνάμεις ταῖς τῶν 

ψυχῶν καϑύδοις᾽ οἷον εἴ τινες πλέοντες, ἔπειτα χειμῶνα 
προσδοκῶντες, τοὺς Ζιοσκούρους ἐννοήσαιεν καὶ αὐτοὺς τοὺς 
2 , Π 2. Καὶ ς , , » - ἐναλίους δαίμονας. δι΄ ὧν ἢ σωτηρία μόνων τοῖς χειμῶνι 

Α »“"“ 

1τὸ χρησαμένοις ἐστίν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰ περικείμενα ταῖς 
ψυχαῖς ἐκείναις ὀχήματα, καϑαρώτερα τῶν ὀστρεωδῶν τούτων 
ὄντα σωμάτων καὶ συγγενέστερα πρὸς τόνον κατὰ φύσιν, ἀνί- 

’ -»"ὕ - 8. 159τ. στησι καὶ τὰς χρωμένας αὐτοῖς ]. 19, ενὰα μᾶλλον. Ξξ. μασιν, 

εἰς ϑαῦμα καϑίστζανται]. 19. πᾶσαν τὴν γένεσιν" ἐκ δὲ τοῦ 

ϑαύματος [αἷς] μὲν μᾶλλον τῶν ψυχῶν αἷς δὲ ἧττον ἐγγενο- 

μένου συμβαίνει καὶ ἔρως τῆς κατανοήσεως αὐτῶν καὶ τῶν 
ἐκεῖθεν προτεινομένων κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ ϑαύματος, ὡς 
εἰς. ἐπίστασιν ἰέναι καὶ τῶν ἀποκληρουμένων αὐταῖς ἐκεῖθεν 

ν) 2 -» 

Ἦ ἐναργέστερον ἢ ἀμυδρότερον. Ἔφ᾽ ἅπασι δὲ τοῖς εἰρη- 
μένοις καὶ τόπος ἐκεῖνος, εἰς ὃν συνελέγησαν, πρῶτον μὲν ὅτι 

’ 4 Ἃ Ἁ δ ν᾿ -»" 2 7 [4 

μάλιστα καϑαρώτατος ὧν καὶ ὡς ἐν τοῖς ἑἐνύλοις στοιχείοις 

ἄυλος,. ἔπειτα καὶ ἐπιφοιτήσεις ἔχων δαιμόνων ἀγαϑῶν, 
ψ4 ς .«- ή ᾽ὔ “-“ 2 « ὥσπερ ὁ τῇδε τόπος δαιμόνων πονηρῶν ἀφανῶς προσκολλω- 

’ ῳ ΄»-7ῇ΄ - “Ὁ 

μένων ἡμῖν καὶ δρώντων, ἃ δὴ καὶ δρᾶν τοῖς τοιούτοις 

φίλον (εἰς ἃ καὶ ὁ ἐν Φαίδρῳ [ρ. 2485] Σωκράτης ἀπο- 
; κ - ν ’ - Ι , 2 2 ’ 

βλέπων πρὸς τῇ ἀποστάσει τῆς θέας τοῦ Ὄντος ἡτιάσατο 
Α καὶ συντυχίας τινὰς κατάγειν εἰς λήϑην καὶ κακίαν τὴν 

7 2.» 2 5 ς , , Χ ἣ “" ψυχήν) --- ἐκεῖνος δ᾽ οὖν ὃ τόπος διά τε τὴν λεπτότητα τοῦ 
3 ; Α Ἁ 5.» 9 2 9 - αἰϑέρος καὶ τὴν εὐάγειαν εἰς ἔλλαμψιν ἁγαϑουργῶν πνευ- 

80 μάτων ἐπιτήδειος ὧν οὐ ᾿ϑαυμάσαις, εἰ καὶ διὰ τούτων 

1 σι 

2 Θ 

2 Φι 

6 καὶ] κατὰ 8 ἐννοήσοιεν, αἰϊαᾶ οχρθοούδιητβ νϑυ τα 
12. ΠΘΙΏΡ6 πρὸς νοῦν 14 Υ. ὁ. [προέμεναι] πᾶσαν 20 ὨΘΙΏΡΘ 
(ὃ τόπος 80 ἀθοϑῦ ἄν, 151 βουθοηάυστη οὐ ϑαυμάσιος 
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ἀνακινοίη τὰς ψυχὰς εἰς τὴν τῶν ὅλων ϑεωρίαν καὶ δύνα- 
μὲν μέντοι πρὸς τοῦτο ἱκανὴν ἐνδιδοίη, πείσματα τῆς ἐν- 
ταῦϑα ἕωῆς ἀσφαλῆ ποιῶν αὐτὰς καταβάλλεσϑαι, δι’ ὧν 
εἰδυῖαν τὰ περιεστῶτα τὰς αἱρέσεις ὀφείλουσι ποιεῖσϑαι 
τῶν βίων. δ 

Τοῦτο μὲν οὖν ἠξιώσαμεν πιϑανῶν λόγων, ὡς ἄρα οὐ- 
δὲν ἀπεικὸς πᾶσαν ᾿.. «.ὅ8.. τὴν εἰς τὰς αἱρέσεις [ἰοῦσαν 5. 199ν. 
τῶν προτεινομένων βίων. ἐπειδὴ [δὲ ἑπτὰ μ]ὲν ἡμέρας ἐν 
τῷ λειμῶνι διατρίβειν φησὶ τὰς ψυχάς, ἀναστάσας δὲ ἐκ 
τοῦ λειμῶνος ἀπιέναι διὰ τεττάρων ἄλλων ἡμερῶν εἴς τινὰ τὸ 
τόπον, ἐν ᾧ γενομένας φῶς τι καϑορᾶν διὰ τοῦ οὐρανοῦ 
τεταμένον, ἐντεῦϑεν δὲ πάλιν διὰ μιᾶς ἡμέρας ἄλλης ἀφιανεῖ- 
'σϑαι εἷς. ἕτερον τόπον,. ἀφ᾽ οὗ τὴν ἀρχὴν τοῦ φωτὸς αὐτὴν 
τρανέστερον ἐποπτεύειν, ἄξιον ἐπισκέψασϑαι, καὶ τένες πρῶτόν 
εἶσιν αἵ ἡμέραι καὶ τί τὸ πλῆϑος αὐτῶν. ὅτι μὲν γὰρ ἐκ τού- 
τῶν ἡ δυοδεκάς, τῶν ἕπτά, τῶν τεττάρων, τῆς μιᾶς, φανερόν" 
εἴρηται δὲ δωδεκαταῖον ἐπὶ τῆς πυρᾶς κείμενον ἀναβιῶναι 
τὸν Ἦρα τὸν τούτων ἄγγελον ἡμῖν τῶν λόγων γενόμενον᾽ 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἔφην, τίς ὃ ἀριϑμός, οὐ παρέργως ἡμῖν ἐξετα- 
στέον᾽ καὶ πρὸ τούτων, εἰ ξωτιπμῶς μόνον δεῖ τοὺς ἀριϑμοὺς 
ὁρᾶν καὶ τὰς ἡμέρας (ἢ» συμβολικῶς ἀκούειν ὡς τὴν χιλίέτη 
πορείαν ἢ καὶ ὄντως μετανάστασιν ἀπὸ τοῦ λειμῶνος τοπι- 
κὴν ἐκλαμβάνειν. Τὸ μὲν οὖν τοῦ μύϑου λέγοντος μονὴν 
(ταὶ πορείαν καὶ χρόνον ἑκατέρας καὶ τόπους ὁρίζοντος, 
ὡδὶ μὲν τῆς πρώτης τοῦ φωτὸς ϑέας, ὡδὶ δὲ καὶ τῆς ἀρ- 36 
χῆς τοῦ φωτός. ἡμᾶς ἀφεῖναι παντελῶς τὰς διαστάσεις 
οὐκ ἔστι σωζόντων τὴν τῶν πλασμάτων πρέπουσαν ἐξήγησιν, 
ἀλλ᾽ ἀπαρτώντων ἐκ τῶν ἐναργῶς γεγραμμένων τοὺς λόγους, 

μ᾿ ὄ 

ΕΘ 0 

{ Ῥγϑθοθϑβιῦ ν. σι. [καὶ μάλιστα] τὴν 9. ἀπαναστάσασ (ασ 
585.), Βαρτο ἀπ τάσ, ΒΌΡΥΘ α Δ] Υ τη 5011. ἸΘΉΘΙη 88. τη“: 1ῃ ασ- 
ταῦ Ἰαΐθυθ ροίθδὺ ἑπτά, αὐυοᾶ 51 σϑύστῃη οϑὺ ἴπ ἴαϊξϊο ΒΌΡΡΙΘ 
πρῶτον Ῥτο ἑπτά 11 τῆς πυρᾶς κείμενον] γῆσ (δ 6Χ ) παρα- 
κείμενον 28 μόνην 
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δ 180:. δέον προσβιβάξειν τῇ ἀληϑείᾳ καὶ τὰς τοπικὰς ταύτας 

ϑι 

10 

1 οι 

20 

εν Ὁ, τῶν πλασμάτων] . .38.., εἰς οὐρανὸν γίνεσϑαι [του- 

τέστιν εἰς τὸν λειμῶνα, καὶ μετὰ τὴν σελήνην ...... 
2 ’ Ν δ Ἁ ς ;.- -" λ] τελευτὰ .".. ηι ἐννοίᾳ τ]ὰς ἑπτὰ ἡ μέρὰς] το[ς τρισὶν] 
- Ὁ Α 

ἀπονέμειν καὶ τοῖς ὑπὲρ τούτους δυσὶν τὰς τέτταρας, τῷ δὲ 
“- Ἁ [4 Α ῇ ἢ -ο 9 - 2 ’ὔ 

λοιπῷ τὴν μίαν, καὶ τέλος μέχρι τῆς ἀπλανοῦς ἀναπέμπειν 

οὐκ ἐφιστάντων ἐστίν, ὅτι πρῶτον μὲν ἡμέρας διαριϑμεῖν 
ὑπὲρ σελήνην πορευομένους ἄλογον᾽ οὐ γάρ ἐστιν ὑπὲρ αὐ- 
τὴν πολύ τι τοῦ κώνου μέρος, ἀλλὰ πάντα τὰ ἐκεῖ νυκτός 
2 »} , [δ ν᾿ ’ - μκ Α “- 9 Α 

ἕστήν ἀνωτέρω καὶ ἕν ἕπξχεν φῶς. ἕπειτα καὶ τοῦ ἩΗρὸς 

σαφῶς λέγοντος τὰ βάϑη τῶν σφαιρῶν δρᾶν ἄνωθεν ὑπερ- 
φαινόμενα" τοῦτο γὰρ σημαίνει δήπουθεν, ὁπόταν λέγῃ 

, ᾽ ᾿ ’ ; ς»ς ΄ ᾿ , 
κύκλους ἄνωϑεν τὰ χείλη πάντων δρᾶν" τμήματα γὰρ ϑεώ- 

μενος. ὅϑεν αὐτὰ καὶ σφονδύλοις ἀπείκασεν καὶ καδίσκοις 

εἰς ἀλλήλους ἐμβεβλημένοις, ἀλλ᾽ οὐ σφαίραις εἰς ἀλλήλας 
ς ἍἋ 4 ’» 27 2 - ’ ’ Ἁ ὡς ἂν τμήματα βλέπων, ἄνωθεν αὐτῷ λέγει φαίνεσθαι τὰ 

᾽ὔ’ - δ -᾽ Α 7 χείλη τῶν τμημάτων, ὡς κάτωθεν ὁρῶν. πρὸς δὲ τούτοις 
τὸ μὲν ἀνάγειν τὰς ἀπολιπούσας ψυχὰς τὸν οὐρανὸν δι᾽ 
2 μ ’, . 9 Α μ᾿ , ἢ 2. 2 »"ν ᾽ ἀσϑένειαν περίεργον" οὐ γὰρ ἂν ἀπέλειπον αὐτὸν ἐκεῖ δυνά- 
μεναι μένειν" τὸ δὲ τὰς ἀπὸ τῶν ὑπὸ γῆς ἡκούσας δικαιω- 
τηρίων, ἀδύνατον πρὸ γενέσεως αὐτὰς ἐν οὐρανῷ γίνεσϑαι θῶν. 00. 7 5 5 θανῷ γ 3 
μόλις ἐκεῖθεν ἀπολυϑείσας. Τούτων δὲ ἀμφοτέρων ἐκβεβλη- 
μένων καὶ ὑπὸ σελήνην τῆς πορείας οὔσης κάλλιον λέγειν 

1 Τοϊδίστα οπαμίδθ βαρ τὸ μὲν οὖν λέγειν γ6] Βἴτη. διΐθ 
τῶν πλ., οὕτα δηΐθα ἀρρδιθδὺ ἴτη. ῬΘΥΘΡΎΦΌΙΤΙΒ 8 τὴ ἰοχύα 

Ἰορτθυν σελήνην τ΄. .5. ἀπονέμειν (ν. δ), ἴτα. ααϑ8 ἀ641 δἀτηοᾶυτα 
ἀαθ18 (τολεσταῦ ἐννοίασϑ) 510, αὖ 46 ἀτσηθτο 11ὑϑγϑυαχα ΘΧΡΙΒ6Π- 
ἄδυτα Ῥᾶχατα οοπδίθῦ; βϑηὐθηῤίδ βαύϊβ ἔβοὶν καὶ τὸ ἄλλῃ τοι- 
αύτῃ ἐννοίᾳ. Ααἀνογβαῦαν οἷβ, αὰἱ ἀυποάθοίϊται 4165 βθρύθϑιηῃ β[61115 
οὗ 5ἱ ἀθυῖθαβ ἀϊδύυ παθγϑαΐ 10 ἀθ οὐπὸ ποοῦϊβ, αθ ὉΠΆΌΥΒ, 
ἤθτγτϑθ δἰβοιῦ, οἵ Α0Ώ1])|. 1418 ῬΡ]η, 1 47 ΟἸθοιηβᾷ. 908, 1ὅ 
ΤΆΘΟΙ 197, 18 ῬΙαύ, 49 15]. 44 ἃδῇ, οὐ. 8 Ηογϑοῦ. 811. 4 Βᾳ. | 
Ἐν ἀθ μέθυ: ουθ Ἰ0600 τρδρίηθ8 Βρμθθγϑυτιη ναοῦ, ααΐρυ5 ΤΠ 
506 1186 1Ἰηῆχϑρ βαπὺ 18 ἀπολειπούσασ 
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βάϑος εἶναι τοῦ αἰϑέρος. οὐχ ὅσον δοκεῖν τοῖς πολλοῖς, 

ἀλλ᾽ ὄντως ἄπλετον" ὡς 1... .38,. ἀνατείνει τὸν. .ὅ.. ας { 18ον. 
ὁ ἐν Φαίδωνι μῦϑος. .1,.. κατὰ τὰ αὐτὰ δήπου καὶ τὸν 
αἰϑέρα τὸν συνάπτοντα τῷ οὐρανῷ τὴν γῆν πολὺν εἶναι 
διαφερόντως ὑπείληφεν. καὶ διὰ τούτου ποιεῖσϑαι τὴν πο- ὅ 

ὔ ᾿ ᾽ [κι μ᾿ 2 3. 2) 4. κΑ ὔ ρείαν τὰς ψυχάς, ἕως ἂν ἐπ΄ ἄκρον αὐτὸν καταντήσωσδιν, 
ὅϑεν τὴν ἀρχὴν ὄψονται τοῦ φωτός. καὶ τὸ μὲν κατωτάτω 

μέρος αὐτοῦ λειμῶνα χρῆναι καλεῖν ὡς ἀρχὴν γενέσεως. τὸ 
δὲ μέσον τούτου τὲ καὶ τῆς ἄκρας ἁψῖδος βάϑος ψυχῶν 
ὁδόν" ὀπισϑοβαρῶν δὲ οὐσῶν διὰ τὰ ὀχήματα μὴ ὄντα κα- 10 
ϑαρὰ τῆς βαρυτέρας καὶ ἐνίμμου φύσεως μόλις γίνεσϑαι 
τὴν εἰς τὸ ἄνω φοράν᾽ ὅτι γὰρ εἰς τὸ ἄνω δεῖ νοεῖν τὴν 

’ - 9 Ἁ Ἃ Ὶ ἢ Α - δ» “« 

κίνησιν, δῆλον. οὐ γὰρ ἂν ἕλέγοντο τὸ φῶς ὁρᾶν πρῶτον. 

ἔπειτα τὴν ἀρχὴν τούτου τοῦ φωτός" οὐ γὰρ κάτω τὴν 
. , 522,22 7) , , " “᾿ς. ᾿Ἱ ἢ 
ἀρχήν, ἀλλ᾽ ἄνω πάντως τίϑεται τοῦ φωτὸς" ἄρχεται γὰρ 1ὅ 

ἄνωθεν. ἀλλ᾽ οὐ κάτωθεν, εἴπερ φῶς ἐστιν καὶ συνδεῖ τῷ 
. -Ὡ ᾿Ὶ -, ες .ω20λ Ο 97 9 Α “Ὡ 9 9 Α 

οὐρανῷ τὴν γῆν οὐδὲ ὅλως ἔστιν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν 
-» 2.»οὃ»βλΉε - - 5 ν Δ. Δ 

διήκειν φῶς. ἀλλ᾽ ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν. εἰ οὖν καὶ ἐπὶ τὸ 

ἄναντες ἡ πορεία καὶ μέχρι τῆς ὑπουρανίας ἁψῖδος καὶ ἀπὸ 
- - ξ ., 5 ς , ; Ω ν ἐς τοῦ λειμῶνος, οὗτος δὲ ἣν ὁ Δίκης τόπος. οὗτος δὲ ὁ 30 

55..2 - ς 2 ς»ἤ 2 - 56, ὅ -» 5 “ἃ 
αἰϑήρ. δῆλον ὡς ἐξ ἀνάγκης ἐν τῷ αἰϑέρι πᾶσαν εἶναι τὴν 

- . }Ὶ ἢ “ “ 

πορείαν ἀναγκαῖον᾽ καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτῳ μὲν᾽ αὐτῷ τὴν τῶν ἑπτὰ 
δ ς -» 2. οἱ - ’ δ . - ’ 

διατριβὴν ἡμερῶν, ἐν δὲ τῷ βάϑει τὴν διὰ τῶν τεσσάρων 
9 ’ 2 ἃἵ Ἁ .“ φ ’ὔ Ἁ Ἁ - ’ὔ’ἢ ἀνάβασιν, ἐπὶ δὲ τῷ ὑψηλοτάτῳ τὴν διὰ μιᾶς μετάστασιν. 34 

3 -»᾿ 
καὶ εἴρηται τὸ αἴτιον [.. ., ς εἰ καὶ ἐφίενται καὶ τοῦ 1. 181:. 

αἰϑέροϊς καὶ] τοῦ οὐρανίου φωτὸς. .5,.. πρὸ τούτων 
ὑπεμνήσαμεν. 

Ταῦτα μὲν οὖν δέδεικται" τούτοις δὲ ἑπομένως τὰς αἰτίας 
νᾺ ’ - “4 - ς -  ρ ἰῳ Ἁ Α Ἁ δ ’ ἀποδίδομεν τοῦ πλήϑους τῶν ἡμερῶν᾽ ἑπτὰ μὲν γὰρ ἡμέρας 
ἐν τῷ λειμῶνι γεγόνασιν, ἐπειδήπερ αἷ τῆς σελήν ἄσεις 30 

1 πϑρθ δοκεῖ 10 ὁδόν] ὅλον (2 ἴγ.)  ὀπισϑοβαρῶν οἶ. 
ἂθ. οὐ. οὶ. 60 24 μεταναστάσεως αϊοϊῦ Ὁ. 1914 26 ροϑὺ 
φωτὸσ κρυ 110. 80 οὗ Αϑὺ δὰ {ῃθ6ο0]. δύ. 48, ὅ 
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τῆς προσεχῶς τὸν αἰϑέρα περιεχούσης κατὰ τὸν ἀριϑμὸν 
ἐξαλλάττονται τοῦτον᾽ ὡς οὖν φυσικαῖς δυνάμεσι τὰ πάντα, 

κινοῦσιν, οὕτω δὴ καὶ ταῖς κινήσεσιν τῶν ἐν τῷ αἰϑέρι 
ψυχῶν ἀρχὴν διδόασι τῆς ἐκεῖϑεν μεταναστάσεως" καιρο- 

δῳφυὴς γὰρ ἀριϑμὸς οὗτος, ὡς καὶ οἱ Πυϑαγόρειοι 
λέγουσιν, καὶ ἐν τοῖς τῇδε ξῴοις καὶ ταῖς ἡλικίαις 
πολὺ τὸ κράτος ἐπιδεικνύμενος. εἰ οὖν καὶ ἡ σελήνη 

κατὰ τὴν ἕβδομάδα τοὺς δρόμους ἐξαλλάττει καὶ τὰ σχή- 
ματὰ καὶ τὰ ϑνητὰ ξῷα κατὰ τοῦτον ποικίλλεται τὸν 
ἀριϑμόν, οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ τὰς αἰϑερίας ἐκείνας ψυχὰς 
ὑπὸ τῆς ἐβδομάδος κινεῖσϑαι πρὸς τὴν ἄνω πορείαν. διὰ 
τεττάρων δὲ ἄλλων ἡμερῶν ἡ τοῦ βάϑους γίνεται κινηϑεί- 
σαις αὐταῖς διέξοδος, ὡς ἐμαυτὸν πείϑω, διὰ τὴν πρὸς τὸν 
ἥλιον τῆς τετράδος συγγένειαν" ἡμέρας μὲν γὰρ ἀρυϑμοῦμεν 

18 διὰ τὴν ἡλιακὴν κίνησιν, μῆνας δὲ διὰ τὴν σεληναίαν. 
ὅτι δὲ ἡλιακόν ἐστιν μέτρον ἡ τετράς, καὶ ὡς σελήνης ξβδο- 
μάς, οὕτως ἡλίου φήμην ἔσχεν ἡ τετράς. καὶ ὡς ἡμερῶν 
ἐπὶ σελήνης ἑβδομάς, οὕτως μηνῶν ἐπὶ ἡλίου μέτρον ἐκείνη, 

5. 181ν. τεϑρύληται παρὰ] .. .15. δῦ 

1 φΦ 

. ἐσχάτω . .. αἰϑε. . δῆςς ὧν 
2 ἐς ὔ 2 - ’ . 

90 ἐνιῃμοτέ ρων] .. .. .. διατρίβειν ἐκεῖ κατασκηνησαμένας 

καὶ γὰρ τὸ σεληναῖον φῶς ἐνιμμότερον. ἀνιούσας δὲ καὶ 
πλησιαξζούσας τῷ οὐρανίῳ τοῦ ἡλίου μετέχειν ἐπὶ πλέον, 
κωνοειδῶν αὐταῖς τῶν ὁριζόντων μειξόνως γιγνομένων καὶ 

διὰ τὴν πλείονα μέϑεξιν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ἐκκαϑαιρο- 
86 μένων τῶν ὀχημάτων καὶ ἀνωφόρων μᾶλλον ἀποτελουμένων" 

, ἐν 9 ἴΑ 9 »" Α -:ῃ δη ») 7 ν᾽ 
διόπερ ἡ ἀνάβασις αὐταῖς διὰ τῆς ἡλίῳ προσηκούσης ἐπε- 

τελεῖτο τετράδος. ἐν ὕψει δὲ τοῦ αἰϑέρος ἤδη καὶ ἄλλο 

ο ὅ πυϑαγόριοι (ιοι ἴγ.) οὗ, [860], γ΄. ὅ8.18 71 οὗ ῬΏΠΟ ἀθ 
ΟὨΠ, 84 οὐ 1. ΘΟ (ΒΥ651. ρΡ811. ΑΡΆΏ. ΤΥ 4 Ῥ. ΤῸ 11 ἄνω 
πορείαν] ἀντιπορείαν (τθιΒ. δηΐθ πὶ 16 οὗ ΡΙ1η. Π 81 
11 φήμην οἵ. ἢ 167 19 Ῥοβδὶβ παζρὰ πᾶσιν. ἐν μὲν (υοϑιλρτα 
ΡΡδυΘΩΪ) [οὖν] ἐσχάτῳ [τῷ] αἰϑέ[ οι | ουί. [ὀχημάτ]ων ἕν. [ὄν- 
των] (]. ἄντε ἴὴ 0.) 22 οὐρανίῳ 80. φωτί ὨΪΒ1 ργϑοβύαν οὐρανῷ 
ἱρηϊ ἐρίχθθαταχα ρχορσυίατα {(Ττὰ. 566) 
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κατιδοῦσαι φῶς καὶ ἐλλάμψεις ὑποδεξάμεναι ϑειοτέρας. διὰ 

μιᾶς τῆς τῷ ἀπλανεῖ προσηκούσης ἤνυτον τὸν λειπόμενον 

δρόμον, ἕως ὑπ᾽ αὐτὴν [δὲ] ἐγένοντο τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν 

ἁψῖδα. διὰ σελήνην μὲν οὖν ἐν τῷ λειμῶνι διέτριβον καὶ 

τὴν ἑβδομάδα τὴν σελήνῃ προσήκουσαν" δι’ ἥλιον δὲ καὶ δ 

τὸ ἡλιακὸν φῶς ἐπορεύοντο καὶ διξξήεσαν τὸ αἰϑέριον βά- 

ϑος᾽ διὰ δὲ τὸ ἐν ὕψει φανὲν αὐταῖς φῶς τὴν λοιπὴν ὁδὸν 

ἐποιήσαντο διὰ μιᾶς ἡμέρας, ἀεὶ τῶν ὀχημάτων καϑαρω- 

τέρων γιγνομένων ἐκ τοῦ τελεωτέρου φωτός. 

Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον τοπικήν, ἀλλὰ καὶ ξωτιπὴν ποιή- τ 
σασϑαι τούτων ἐξήγησιν, τὴν μὲν ἡμέραν ἀντὶ πάσης ἀκού- 

σώμὲν τῆς ἀπὸ τῶν ϑεῶν εἰς τὰς ψυχὰς φοιτώσης ἐλλάμψεως" 

τὴν δὲ ἑβδομάδα καὶ τετράδα καὶ μονάδα διαφορὰς τῶν 

τοιούτων νοήσωμεν ψυχικῶν λόγων, ἢ τὸ νοερὸν αὐτὸ τε- 
λειούσας ἢ τὸ ξωτιπκὸν ἢ τὸ οὐσιῶδες αὐτὸ καὶ τὴν ὕπαρξιν 1 

τὴν ἐν αὐταῖς" καὶ τὴν μὲν ἑβδομάδα φῶμεν τοῦ γοεροῦ; 

οι ϑο μκή" τοῦ μ. 35 νιον, ἐπειδὴ δὶς διὰ π͵ασῶ]ν .ὅ. 1. 188. 

[752ϑη]νᾶς τὸ ἀϑήλυντον, ἐπείπερ [οὔτε ἔκ τιΊνος ἀριϑμοῦ 

τῶν πρὸ αὐτῆς ἀλλ᾽ ἢ ἐκ μονάδος μόνης, οὔτ᾽ ἄλλον πα- 

φάγει τῶν εἴσω δεκάδος. τὴν δὲ τετράδα τῆς ζωῆς εἶναι 30 

δύναμιν πρώτην ἐκ δυάδος ὑποστᾶσαν καὶ ταυτότητι ᾿ καὶ 

ἰσότητι μευτρήδασαν τὴν τῆς δυάδος πρόοδον. καὶ γὰρ ἡ 
Ἁ ’ . ξς» » ς κι - “ - ᾽ὔ } 

ζωὴ κίνησις" ὁρίξεται δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ϑεῶν δυνάμεως καὶ 

τὴν ἀπειρίαν περατοῖ τὴν ἑαυτῆς. τὴν δὲ μονάδα μένουσαν 
ἕν τῇ ἑνώσει τῆς οὐσίας εἶναι τῶν ψυχῶν ὅρον, ὑπ᾽ αὐτῶν 90 
ἐνδεδομένον εἰς αὐτὰς τῶν ϑεῶν᾽ διὸ καὶ τῶν ψυχογονικῶν 

1 διὰ μιᾶα (τᾶ8. ροβὺ ι) δὲ (ὃ οὗ 800. 1γ. τῷ ἐγένοντο, δὰ 
δὲ ἴχη. τῇσ τῶι --- ὑπαυτὴν τὰ 2 ἤνυτον] ἢ νῦν ὅ δι᾽ 58. 
τη} ὁ διεξήξσαν 7 φανὲν] φαϑὲν τοαῖ φασὶν τὰ 17 πῦ- 
ΤΩΘΙΌΒ ΒΘρύθηδΥ8 ὑπ] 7 τοῖς νοεροῖς: ἰηΐγα ἔς 1460 {Π60]. 
Ῥὶαῦ. 249 Ἰδτηδβο. ΠῚ 87, 19. 181, 19 (46 οΥ. ομδ]ᾶ, 21) [οϑὺ 
μκή, οτρὸ [74ϑηνα]κή 1 ῬΟΒ515 τοῦ μὲν ᾿Δπόλλωνος ἔχουσα τὸ 
ἐναρμόνιον, ἐ. δ. ὃ. π. χωρεῖ" τῆς δὲ] 4. οὗ, ΜδοΙΟΌ. 1π Βοιηη. 
16, 11 Οβδϑιοϊᾷ, 102, 10 [860]. 8΄ι. ὅ8, 18 22 μετρήσασα 

26 οὗ Τα, 858 
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ἐστιν ἀρχὴ διαιρέσεων καὶ περὶ αὐτὴν οἵ τε διπλάσιοι λόγοι 
καὶ τριπλάσιοι σχίξονται κατὰ τὴν δημιουργικὴν τῶν ψυχῶν 

ἀπογέννησιν. Συναγάγωμεν οὖν ἐκ τούτων, ὡς ἄρα τὰς ψυχὰς 
οἱ ϑεοὶ πρὸ τῶν καϑόδων ἐγείροντες εἰς τὴν τῶν ὕλων ϑεὼω- 

5 ρίαν, ἀφ᾽ ὧν αὐταῖς οἵ κλῆροι καϑήκουσιν, καταλάμπουσιν 

αὐτῶν καὶ τὸ νοητικὸν καὶ τὸ ζωτικὸν καὶ τὸ οὐσιῶδες, καὶ 
δυναμώσαντες ἀνακινοῦσιν τὰς ἐννοίας προχειρίζειν καὶ τοὺς 

λόγους, οὃς ἔχουσιν κατ᾽ οὐσίαν, τῶν εἰδῶν τῆς ξωῆς. καὶ 
τοὺς προσήκοντας αἱρεῖσϑαι βίους" χρεία γὰρ καὶ τῆς νοή- 

1ὸ σεως εἰς τὴν ἐκλογὴν καὶ τῆς ζωῆς εἰς τὴν ἔφεσιν καὶ τῆς 
οὐσίας εἰς τὴν προβολήν. οὐσιώδεις μὲν γάρ εἰσιν ἐν αὖ- 

ε1ϑ8ν. ταῖς λόγοι τῶν βίων᾽ αἱ δὲ αἱρέσεις δέονται)... «5... ἣν 
. βλέψις, καὶ. .15.. [τὸ] γνωστικὸν αὐτῶν ἀνε[γείρουσι 

διὰ τοῦ] ἑβδομαδικοῦ φωτός, τὸ δὲ προαιρετικὸν διὰ τοῦ 

1 τετραδικοῦ, τὸ δὲ οὐσιῶδες διὰ τοῦ μοναδικοῦ. καὶ τελειου- 
μέναις μὲν ἀπὸ νοήσεως διὰ ζωῆς ἐπὶ οὐσίαν ἡ ἄνοδος. 

κατιούσαις δὲ λοιπὸν ἀπὸ οὐσίας διὰ ζωῆς ἐπὶ γνῶσιν" δεῖ 

γὰρ προβάλλειν μὲν τὴν οὐσίαν, τὴν δὲ ξωὴν ὀρέγεσϑαι 
τοῦ ἀγαϑοῦ. τὴν δὲ κρίσιν σκοπεῖσθαι, τί τὸ ἀγαθὸν ἐν 

80 τοῖς προκεχειρισμένοις βίοις. 
Τοσαῦτα περὶ τούτων εἴχομεν λέγειν᾽ ἕπεται δὲ ξητεῖν, 

τί ποτέ ἐστιν τοῦτο τὸ φῶς, ὃ δή φησιν καϑορᾶν τὰς ψυχὰς 

ὁ. μῦϑος. καὶ πρῶτον λάβωμεν, ἵνα πρὸς τεταγμένα ἄττα 
βλέποντες ποιησώμεϑα τὴν περὶ αὐτοῦ ζήτησιν, οἷα περὶ 

85 αὐτοῦ φησιν ὃ λόγος τοῦ τεϑεᾶσϑαν φάσκοντος αὐτὸ φανῶς. 

λέγει τοίνυν σύνδεσμον μὲν αὐτὸ τοῦ τὲ οὐρανοῦ καὶ τῆς 
γῆς ὑπάρχειν, τεταμένον δὲ εἶναι διὰ παντὸς (τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ αὐτὸ αὑτῷ συνεχές, χρῶμα δὲ ἔχειν τῇ ἴριδι προσφερές; 
λαμπρότερον δὲ ὅμως ἐκείνης; ἡδράσϑαι δὲ κίονι παραπλης 

80 σίως, συνέχειν δὲ πᾶσαν τὴν περιφοράν; τὰ δὲ ἄκρα αὐτοῦ 

τῶν δεσμῶν ἄρχεσθαι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶναι τὴν ἀρ- 

12 ν. ρ. δέονται καὶ κριτικῆς, δυνάμεως 24 αὐτὸ] αὐτοῦ 
(181 δταθβξαῦ αὐτοφανῶς δυὺ αὐτὸ αὐτοφανῶς) 

Ῥποουτῦβ, θᾶ. ἘσΟΙ]. ΤΙ. 18 
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Ἁ 2 - , 2 -» 2 Ἁ ; ’ 9 ’ ’ὔ χὴν ἐκεῖ καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰ κατωτέρω διήκειν. ἀνάγκη τοί- 
, δι -.- 2 4 , 9 ’ Ἵ΄ό2..7 νυν. τούτων ὑπὸ τοῦ ᾿Ηρὸς σαφέστατα εἰρημένων, ἢ ἀσώ- 

ματοὸν εἶναι τοῦτο τὸ φῶς καὶ ἀσωμάτως ὁρᾶσϑαι παρ᾽ 
ἐκείνου τοῖς ὄμμα (σιν τελείωσιν .. Ί [λαβοῦσιν]. 15 τη. ἢ, 188. 
ἀπ 35. γον. καὶ δρώμενα]. 15. πάντα ἀσωμάτως.. ᾿ς οἷον 
τὰ πλάτη καὶ βάϑη [τῶν σφαιρῶν] καὶ τὰ χρώματα αὐτῶν" 

οὔτε τὰ πάντα σωματικῶς, οἷον τὰς Μοίρας καὶ τὴν βη- 
τέρα τῶν Μοιρῶν, κἂν συμβολικῶς δοκῇ ϑεᾶσϑαι ταύτας 

σωματικῶς ἀσωμάτους οὔσας. ἢ οὖν καὶ τοῦτο τὸ φῶς 
ς -»Ἴ ὁρατὸν ὄντως ὃν ὁρᾷ καὶ σωματικὸν ἢ ἀσώματον μέν, ὡς 
φαινόμενον δὲ συμβολικῶς ἀφερμηνεύει τὸ ἀσώματον. καὶ 
τοιοῦτον δὲ εἰ ἔστιν, ὡς ὄντως εἶναι σῶμα καὶ ὁρατὸν 

- μ}} - δ “« 2 , “ ν ’ 2 σωματικῶς, ἢ τῶν ὁρατῶν ἐστι καὶ τοῖς ἡμετέροις ὀφϑαλ- 
»"ΣὋ -Ὡ- -“- -»οοο 2 ᾽ὔ 4 μοῖς ἢ τῶν ἀοράτων τούτοις γε τοῖς τοῦ ἐνύλου σώματος. 

τοῦτο μὲν τοίνυν καὶ παντάπασιν ἄτοπον, ὁρατὸν αὐτὸ τοῖς 
ὄμμασι τούτοις ποιεῖν, εἴπερ οὐδὲ τοῖς ἐν τῷ λειμῶνι δια- 
τρίβουσιν ὁρᾶν αὐτὸ δυνατὸν ἦν, ἀλλὰ τεταρταίοις εἰς τὸ 
2 -» ΠΥ -.2. 2 , δ΄ ἷς ἄνω πορευϑεῖσιν. εἰ δὲ τοῦτ ἁληϑὲς, οἷον πορισμα ληπτέον. 
ς 2) ὔ ἢ δ᾿ ὔ 5 -" »,»; ὡς ἄρα μάτην λέγουσιν οἵ τὸν γαλαξίαν εἶναι τοῦτο εἰπόν- 

τὲς τὸ φῶς ἢ τὸν τῶν ζῳδίων κύκλον" ἐκείνους γὰρ καὶ 

ἐπὶ γῆς ὄντες ὁρῶμεν. καὶ οὐδὲ διὰ παντός. εἰσι τοῦ οὐ γῆς ς ὁρῶμεν, καὶ οὐδὲ διὰ παντός. εἰσι τοῦ οὐ- 
ρανοῦ τεταμένοι καὶ οὐ συνέχουσιν τὴν περιφοράν, ἀλλ᾽ ἐν 
μέρει τινὶ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως κύκλοις διέξωσαν τὸν ἀπλανῆ 

,. 2 Α Ἁ 4 Ἁ ἰη 4 δ᾽ ν »" 2 γύλλον. Εἰ δὲ μὴ σωματικὸν μηδὲ ὁρατὸν ἡμῖν τοῖς ἐν- 
- ;» 5 Α - ς μ , 2... 7 ταῦϑα πκατῳκισμένοις εἶναι τὸ φῶς ὑποϑήσεταί τις. ἀσώ- 

Ἁ 3 9 Ὰ 9 1 Φω -" - ματὸν δὲ καὶ ἀνιούσαις εἰς τὸ ἄναντες ὁρᾶσϑαι ταῖς ψυχαῖς, 
οἷον ζωήν τινα τοῦ παντὸς ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον, οὐδὲ | 

τοῖς ἐν Φαίδρῳ Ἰν. 2475] ὑπὸ Πλάτων]ος γεγραμμένοις 1. 188ν. 90 γέγραμμ 
συμφωνήσει᾽ ἐπεὶ πρῶΪτον μὲν χρῶ[μα πᾶν παντελῶς ἀφαι]- 

4 ΒΌΡΡΙΘύθια [ἤδ]η 1181 Ἰθρίββοια εἰση δυὺ ἔση 1 διΐθ ἅτη 
1. Ζ. ἴπο., ΘΥρῸ [ἐσ]χάτης] ὄ ἔοτύ. ἰσυνέΪχον [ ὁρώμενα ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ποιεῖ οὔτε τὰ] ] Ῥοϑὺ ἀσωμάτωσ 1. ἴπο." ἕνργ (ἐναργῶς διυὺ 
ἐναργῆ) 11 αὐτὸν 19 80. Νυχηρηῖτϑ, οὗ Ὁ. 128.26 20 ξωδίων 

5 

δῦ 
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ο[ε1] τῆς ἀσωμάτου [οὐσίας ἀχρω]μάτου καὶ ἀσχηματίστου 
[καὶ ἀναφο]ῦς ὑπαρχούσης" ἔπειτα εἰ καὶ συμβολικῶς καὶ 
ἐπὶ τῆς ἀσωμάτου φύσεως ἔλεγεν τὸ χρῶμα παραβάλλειν τὸ 
συμβολικῶς ῥηϑὲν πρὸς τὸ κατ᾽ ἀλήϑειαν μεχρωσμένον τὴν 

ἶριν καὶ λέγειν λαμπρότερον τὸ τοῦ φωτὸς ἐκείνου χρῶμα 

τοῦ τῆς ἴριδος καὶ καϑαρώτερον᾽ ἐν γὰρ τοῖς ὁμογενέσιν 
αἷ παραβολαὶ καὶ οὐκ ἐν τοῖς παντελῶς ἀλλοίοις καὶ κατά 

τινα συμβολικὴν ἀφομοίωσιν λεγομένοις. λείπεταν τοίνυν 
σωματικὴν μὲν εἶναι τὴν οὐσίαν τούτου τοῦ φωτός; ἀπρό- 
σοπτον δὲ τοῖς ϑνητοῖς ὄμμασιν καὶ ἀσύμμετρον καὶ μόνοις 
τοῖς τῶν αὐγοειδῶν ὀχημάτων ὁρᾶσϑαι δυνάμενον, καὶ τού- 

τοις ἐκκαϑαρϑεῖσιν εἰς δύναμιν, ὡς ὅταν γε καὶ ταῦτα τῶν 
ὑλικῶν ἐφέλκηταί τι περιβλημάτων, οὐδὲ τούτοις εἰλικρινῶς 

ὁρατὸν ὑπάρχον᾽ διὸ καὶ τοῖς νῦν αὐτὸ ϑεᾶσϑαι λεγομένοις 
ἐοικὸς τῇ ἰριδι φαίνεται, πλὴν ὅτι λαμπρότερον καὶ καϑαρώ- 
τερον᾽ ἡ δὲ ἶρις ὅτε συμμιγής ἐστιν τὴν χρόαν, παντί που 
δῆλον. εἰ οὖν κἀκεῖνο τοιοῦτον ὁρῶσιν, οὐχ ἁπλοῦν, ἀλλ᾽ 

ὑποσυγκεχυμένον, φανερὸν ὅτι διὰ τὴν τῶν ὁρώντων ἀσϑέ- 
γνειαν τοῦτο συμβαίνει καὶ οὐ διὰ τὴν ἐκείνου φύσιν" ἡ δὲ 

20 ἀσϑένεια διὰ τὴν σύμμιξιν τῶν ἀλλοτρίων πρὸς τὰ συμφυῆ 

τῶν ψυχῶν ὀχήματα. καϑάπερ γὰρ τὰ ἔνυλα ὄμματα καὶ 
6. 184:. ϑνητοειδῇ κατεσκεύασται. .2ὅ,. κατὰ. .59.. [αὐ]γοειδῆ 

φύσιν. .5Ὁ. [τρανέ]στερον ὁρᾶν καὶ εἴ τ, ἄλλο ὁρατὸν εἴη 

τῶν] οὐρανίων. ὅλον δὴ καὶ τοῦτο [βούλεται ὁ] μῦϑος ἐπ- 

5 φαίνειν. ὅτι γὰρ τοιοῦτόν τί ἐστι, μάϑοιμεν ἂν ἐννοήσαντες 
πρῶτον μέν. ὅτι παντὸς τοῦ οὐρανοῦ φησιν ἕτερον αὐτὸ 
εἶναι" τετάσϑαι γὰρ διὰ τοῦ οὐρανοῦ παντός" οὔτε οὖν 
ὅλον ἐστὶν τὸ οὐράνιον, γελοῖον γὰρ τοῦτο λέγειν, οὔτε 
μέρος τοῦ οὐρανοῦ" τοῦτο γοῦν ἔτι γελοιότερον. πῶς γὰρ 

80 ἢ τὸ μέρος διὰ τοῦ ὅλου τετάσϑαι δυνατὸν ἢ τὸν ὅλον 
οὐρανὸν διὰ τοῦ οὐρανοῦ παντός: οὐδὲν γὰρ δι᾽ ξαυτοῦ 

[3}} 

1 [--} 

ϑΘι 1 

ὁ ΒΌΡ0]6 ϑροάοβίῃ: π6 5160 αὐἰάριη τϑοῦθ αϊοθγοῦ {8η 
καί [κατὰ] τινὰ σ. ἀἁ. δεχομένοις 81 οὐδὲ 

18 
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τέταται τῶν σωμάτων. εἰ δὲ ἕτερόν ἐστιν τοῦ οὐρανοῦ, 
πότερον κρεῖττόν ἐστιν αὐτοῦ ἢ χεῖρον ἢ σύστοιχον; ἀλλ᾽ 
ἀδύνατον ἢ χεῖρον εἶναι τοῦ συνεχομένου τὸ συνέχον ἢ 
σύστοιχον᾽ τὸ γὰρ συνέχον ἀσκέδαστον φυλάττει πᾶν τὸ 
συνεχόμενον. εἰ οὖν τοῦτο τὸ φῶς πᾶσαν συνέχει τὴν περι- 
φορὰν καὶ συνδεῖ τὰ ὅλα πρὸς ἄλληλα, τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν καὶ τὰ μεταξὺ δηλαδὴ τούτων πρὸς τὰ ἄκρα, παντὶ 
δήπου φανερόν, ὡς οὔτε χεῖρόν ἐστιν τῶν συνεχομένων 
(αὐτὸ γὰρ ἂν ἐδεῖτο τῆς ἀπ᾽ ἐκείνων συνοχῆς) οὔτε σύστοι- 
χον᾽ οὐδὲν γὰρ μᾶλλον ἂν ἦν συνέχον ἢ συνεχόμενον. 
δἰ οὖν καὶ σωματικόν ἐστιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ κρεῖττον, 
εἰκότως ἐστὴν οὐ πᾶσιν ὄμμασιν ὁρατόν, ἀλλὰ τοῖς ἀῦλο- 
τέροις καὶ καϑαρωτέροις᾽ οὐ γὰρ πάντα ὁρατὰ πᾶσιν ἢ διὰ 
τὴν ἀμυδρότητα τοῦ ἐν αὐτοῖς φωτὸς ἢ διὰ τὴν λαμπρό- 
τητὰ τὴν ἀσύμμετρον τοῖς ὁρῶσιν" ]. .59,. [συν] έχεια[ ν] ξ 184ν. 
ἐσ ὅδ. ς [ὑπε]ρ[β]άλλουσαν. .14.. ἀντερεῖσαν᾽ τὰ δὲ ὄμ- 
μαΐτα ἡμῶν τὰ ἔ]νυλα δεῖται καὶ ἀντερείσεως καὶ τῆς τοῦ 
προσβάλλοντος δυνάμεως πάσχοντα γὰρ ἀντιλαμβάνεται τῶν 
ὁρατῶν᾽ τὰ δὲ τῶν ψυχικῶν ὀχημάτων ἀπαϑῶς, ὁρῶντα 
μάλιστα φῶτα δι’ ἐνεργείας αὐτοῖς συμφυόμενα καὶ οὐ διὰ 
σάϑους. 

᾿4λλ᾽ ὅτι μὲν τοῦτο τὸ φῶς ἄλλο τι τῶν οὐρανίων ἐστί, 

δέδεικται διὰ τούτων" τίνα δὲ ἔχον φύσιν. μετὰ ταῦτα ῥη- 
τέον. οἶδα μὲν οὖν ὅτι καὶ ὃ φιλοσοφώτατος Πορφύριος 
ὑπώπτευσεν ὅσα νυνὶ γράφομεν ἡμεῖς . καὶ τῆς κοσμινῆς 

ψυχῆς ὄχημα πρῶτον εἶναι ϑέμενος αὐτὸ καὶ ἀνάλογον τῷ 
αὐγοειδεῖ τῆς ἡμετέρας ἐπὶ τοιαύτης ἐννοίας ἵστατό τινος ὡς 
σώματος ὄντος τοῦ φωτὸς τούτου πρὸ τοῦ οὐρανίου σώματος 
ἐξημμένου τῆς τοῦ παντὸς ψυχῆς, ἁπλουστέρου δήπουϑεν 
ἢ κατὰ τὸ σῶμα τὸ οὐράνιον᾽ τάχα καὶ τοῦ ἐν Φαίδωνι 

20 μάλιστα] 8 μόλις τὰϑ κάλλιστα Βδάθγιῃ. 21 ἵἴστατό 
τινος} ἴοτῦ. ἱστάμενος 28 οὐρανίου] οὐρανοῦ 

14 



ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΝ 191 

μύϑου τοῦτο αἰνισσομένου τὸ φῶς, ἡνίκα ἔλεγεν [ρ. 1099] 

τοὺς δυνηϑέντας εἰς τὰ ἄκρα τοῦ ἀέρος ἀναπτῆναι καὶ 
δύναμιν ἐκεῖ μένειν ἔχοντας ἰδεῖν ἂν τὰ ἐκεῖ τρανέστερον, 
τὸν ἀληϑινὸν οὐρανόν, φησίν, καὶ τὴν ἀληϑινὴν γῆν. καὶ 

5 ἐπὶ τούτοις προστίϑησιν καὶ τὸ ἀληϑινὸν φῶς, καὶ ἐν ἐκεί- 
ν δ᾽»"ν [ 9 [4 2 Α , “«ὠ Ἁ - νοι. ὡς ὁρᾷς. τρία εἰπών. οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ φῶς. 

ὥσπερ ἐνταῦϑα σύνδεσμον οὐρανοῦ καὶ γῆς εἴρηκεν εἶναι 
τὸ φῶς. ἅπερ οὖν ἐξ ὑποϑέσεως ἔλαβεν ἐκεῖ. ταῦτα ἐν 

δι 18δτ. τούτοις γιγνόμενα παραδέδωκε]. .53,. καὶ ἀγα[87] ἐν 
10... Ὁνὸνρν ΟΡ» ννν εν νιν. καὶ ὁρώσας αὐτὰς ποιήσας 

οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ τὸ φῶς, ἃ μὴ πρότερον ξώρ[ων]. ταύ- 
ταις νο...»ν. ἀλλ᾽ οὖν, ὕπερ ἔφην. ἔοικεν τοιαῦτα ἄττα 
καὶ ἐκεῖνος ἐνθυμηϑεὶς ἀφορίσασϑαι τῆς ὕλης ψυχῆς εἶναι 
τοῦτο ὄχημα τὸ φῶς, πρώτως αὐτῆς ἐξηρτημένον" δεῖν γὰρ 

1ῦ πρὸ τοῦ συνϑέτου τὸ ἁπλοῦν εἶναι τῆς ἐν αὐτῇ μετέχον ἀσοω- 

μάτου ζωῆς. δεῖ δὲ ἡμᾶς ἔτι τρανέστερον εἰπεῖν ἃ φρονοῦμεν. 

πάντων τοίνυν τῶν συμπληρούντων τὸν αἰσϑητὸν τοῦτον 
ή ᾽ 4 δ [ή Ἃ ἤ ι Ἃ Ω 

κοῦμον σωμάατῶν Ἢ ἑστώτων ἢ μινουμένῶν, καὶ Ἢ λων 
[νὰ ’ - ’ μ)} ). ὦ , δ [4 ἅμα κινουμένων τῶν κινουμένων ἢ καϑ' ὅλα μὲν ἑστώτων, 
κατὰ μέρη δὲ κινουμένων, ἀνάγκη, καϑάπερ φασὶν ὅ τε 
2 ΄΄ὭωὭ. μῳ “ϑηναῖος ξένος [Χ 8985] καὶ ὁ Τίμαιος, καὶ τὰ ἕστῶτα. 
πάντα ἐν ἕδρᾳ τινὶ ἑστάναι καὶ τὰ κινούμενα ἢ ἐν τῇ αὐτῇ 
ΑΥ̓͂ αι Ω᾽ 2. ὦ ΑΥ̓͂ “᾿ ς 23. 27 3 ἔδρα κινεῖσθαι, ὅσα καϑ' ὅλα ἕστηκεν. ἢ ἀπ᾽ ἄλλης εἰς 

ἄλλην μεταβαίνειν, ὅσα ἀμείβει τόπον ἐκ τόπου μεταλλάσ- 

25 σοντὰ ὅλα. τούτου δὲ ἀληϑοῦς ὄντος ἀνάγκη καὶ τὸν οὐ- 
᾽ 2 ἰώ Ο Α Ω 2 -᾽ 9. ῇ ΟἹ "Ὁ 2, ς θανόν, εἴτε ὡς ἑστὼς ὅλος ἐν τῇ αὐτῇ ἕδρᾳ νοοῖτο εἴτε ὡς 

πινούμενος τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν μεταβαλὼν τὰς τῶν μερῶν 
ΟΥ̓ 2 ἔχ ΟΥ ’ ΟΥ̓ ἃ 27 δ ω- ἕδρας ἔν αἷς ἕκαστον γίνεται. ἕδραν τινὰ ἔχειν ἑτέραν τῶν 
τε μερῶν καὶ τοῦ ὅλου" τὸ γὰρ ἔν τῳ ἢ μένον ἢ κινού- 

ξ΄ 80 μενόν (ἕτερόν ἐστιν ἐκείνου, ἐν ᾧ ἕστηκεν ἢ ἐξ οὗ κινεῖ- 
4 

2 Θ 

10 διηΐθ καὶ 1. οὖν 1ῃη0. 12 δηύθ μνὸ ἴογὺ. ἀπ 1ξοχῶ, 
ϑηῦθ ν 1. ο ἴη6., βθηὐθηὐδα δρύστη ὡμοίωσεν 18 ἐκεῖνος οϑὺ 
ῬΟΥΡΕΥΙῸΒ Ἰτ πάντων] πᾶν 29 τὸ] τοῦτο | ἐν τῶι 
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ι ΕΣ ει -“ , ᾿ Α δΙ » 9 ἐν 
ται καὶ εἰς ὃ κινεῖται. ταύτην οὖν τὴν ἕδραν τοῦ οὐρανοῦ. 
9 δ᾿ 9 4 ᾽ ) 3 ᾽ 4 - ᾽ 
ἕν ἢ ἐστιν, τὸν τόπον δηλονότι χρὴ φάναι τὸν τοῦ σώ- 

ματος καὶ [. .55., κινεῖται. «δ, [ἕτερον] ἐξ ἑτέρου τ.18δν. 
τόπου [ἀεὶ μεταλλάσσω]ν. εἰ οὖν ὃ τόπος τοῦ [ἑστῶτος ἢ 

κινη]τοῦ κόσμου παντός ἐστίν τι (δεῖ γὰρ οὔσης τῆς κατὰ δ 
τόπον κινήσεως εἶναι καὶ τὸν τόπον καὶ τῆς κατὰ τόπον 

ἠρεμίας εἶναι καὶ τὴν ἕδραν), ἢ ἀσώματός ἐστιν ἢ σωμα- 
τικός. ἀλλ᾽ ἀσώματος μὲν οὐδαμῶς εἶναι δύναται" τό τε γὰρ 
χωριστὸν σώματος ὅλον πανταχοῦ ἔστιν, ὁ δὲ τόπος οὐχ 
ὅλος πανταχοῦ (οὐ γὰρ ὅλον αὐτὸν κατέχει τὸ κινούμενον τὸ 
κατ᾽ αὐτόν, (ἐπεὶν καὶ ἐν ἄλλῳ γίνεται τόπῳ)" καὶ τὸ ἀχώ- 
θίστον ἔν τινί ἐστιν᾽ τὸ δὲ ἔν τινι ὃν ἐν τούτῳ ἐστίν, ἐν 
ᾧ καὶ τὸ ἐν ᾧ ἐστιν᾽ ὃ δὲ τόπος τοῦ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ἐν 
τόπῳ τοῦ τόπου χωρίζεται. λείπεται ἄρα σῶμα εἶναι τὸν 
τόπον τὸν κοσμικόν᾽ τοῦτο δὲ ἤτοι ἀκίνητον ἢ κινούμενον. 18 
ἀλλ᾽ εἰ κινούμενον, δεήσεται τόπου, καὶ περὶ ἐκείνου λόγος 
ὃ αὐτός, καὶ ἥξομεν εἰς τὸ ἀκίνητον ϑέσϑαι τὸν τόπον. 
εἰ δὲ ἀκίνητον, ἢ διαιρετὸν ἢ ἀδιαίρετον, ὥσπερ καὶ ἀκί- 
νητον. ἀλλ᾽ εἰ διαιρετόν, ἀνάγκη διαιρούμενον ὑπ᾽ ἄλλου 
σώματος ἐμπίπτοντος σχίδεις ὑπομένειν καὶ κινεῖσθαι τῷ 30 
διαιροῦντε πάντως ἀντιπεριιστάμενον. εἰ δὲ ἀδιαίρετον, ἕν 
καὶ συνεχὲς ἀεὶ διαμένειν" τοιοῦτον δὲ αὖ ὑπάρχον ἁπάντων 
εἶναι σωμάτων ἀυλότατον καὶ ϑειότατον, τῶν μὲν γινομένων 
ὡς ἀγένητον, εἴπερ καὶ ἀδιαίρετον, τῶν δὲ ἀϊδίων ὡς ἀκίνη- 
τον" εἰ οὖν τὰ ϑειότατα τῶν κινουμένων φῶτά ἐστιν, πολλῷ 535 
δήπου μᾶλλον ἐκεῖνο τὸ σῶμα φῶς ἐστιν.  Συλλήβδην [οὖν τ τ86ν. 
εἴπωμεν), ὡς ἄρα ὃ [τοῦ οὐ]ρανοῦ καὶ [τῆς γῆς σύνδεσμος 
εἶναι ὥρι]σται, σῶμά ἐστιν ἀκίνητον [ἀδιαίρετον, οὗ] ἡ οὐσία 
φῶς. καὶ "τούτοις ἐφαρμό[ξωμεν] τὰς τοῦ Πλάτωνος ῥήσεις, 
τὸ μὲν τεταμένον λαβόντες τῆς ἀδιαιρέτου συνεχείας ἱκανῶς 80 

ες ὅ ΠΘΙΏΡΘ πάντως 18 ροϑὺ δὲ ὁ 18 ἀκίνητον] 8 ἀγέ- 
ψητον ὃ 28 γινομένων] κε ἴτ., ἴοτῦ. γενομένων 26 Βα. 1. 80- 
οθηδαβ οὖ βριγιῦαβ, ΒΡ θτηθηΐ ραν Ῥᾶθη6 οογύδ 
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δηλωτικόν" τὸ δὲ κίονε προσεοιπκὸς τῆς ἀκινησίας σημαντι- 
κόν᾽ τὸ δὲ συνεκτικὸν τῆς περιφορᾶς πάσης τοῦ ἕδραν αὐτὸ 

εἶναι τῆς ὕλης οὐρανίας περιφορᾶς ἑστώσης ἅμα καὶ κινου- 

μένης" τὸ δὲ σύνδεσμον ὑπάρχειν τοῦ τε οὐρανοῦ καὶ τῆς 
γῆς τοῦ ἕν ὃν πρώτως αὐτὸ καὶ ταῖς μερίσι τοῦ κόσμου 
τῆς ἑνώσεως αἴτιον προσεχῶς ὑπάρχειν" τὸ δὲ τῇ ἰριδι προσ- 
φερὲς εἶναι τοῦ ποικίλον ὁρᾶσθαι διὰ τὰς τῶν ὁρώντων 

ὄψεις οὐ σϑενούσας ἀπαϑῶς αὐτῷ προσβάλλειν᾽ ὅσῳ γὰρ 

ἁπλούστερόν ἐστιν τῶν ἄλλων ὁρατῶν, τοσούτῳ δεῖται τῶν 
10 ὁρώντων ἀπαϑέστερον αὐτῷ προσβαλλόντων. τὸ δὲ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ τετάσϑαι τὰ ἄκρα αὐτοῦ τῶν δεσμῶν παραστατικὸν 
εἶναι τοῦ μήτε ὑπερανέχειν τοῦ παντὸς μήτε εἴσω λήγειν" 

δεῖ γὰρ ὅλον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐν τόπῳ καὶ μηδὲν ἔξω 

πίπτειν κενόν" εἰκότως οὖν τὰ ἄκρα τῶν δεσμῶν αὐτοῦ, δι᾽ 
1ι ὧν συνέχει τὴν περιφορὰν ὅλην, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τέταται. 

(ἃ) πάντα τοῖς τε πράγμασιν συμβαίνει καὶ τοῖς ῥήμασιν 
τοῦ πλάσματος, ὥστε θαρροῦντες λέγωμεν ἐνταῦϑα δὴ καὶ 
μάλιστα τὴν οὐσίαν τοῦ τόπου δεδηλῶσϑαι παρὰ τοῦ Πλά- 

βιδθν, τῶνος, ὅτι φῶς ϑεῖον οἷον ] πάντῃ] διατεῖνον ὃ. 39. ος᾽ 

80 καὶ ὑ 15 [πάντα τὰ [πκιε]νούμενα] καὶ ἕδρ[ζάξον] ἐν ξαυτῷ 
καὶ συνέχον, ψυχαῖς ὁρατὸν διὰ τῶν αὐγοειδῶν ὀχημάτων. 

ἀλλὰ. περὶ μὲν τῆς τοῦ τόπου φύσεως καὶ ἰδίᾳ πε- 
πραγματεύμεϑα᾽ νῦν δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ μύϑου λέξιν ἀναδρά- 
μῶμεν. λείπεται γὰρ τί δηλοῖ τὸ καὶ ἰδεῖν αὐτόϑι κατὰ 

86 μέσον τὸ φῶς ἐπισκέψασϑαι, καὶ τί τὸ οἷον τὰ ὑποξώ- 
ματα τῶν τριήρων πᾶσαν συνέχον τὴν περιφοράν. 

Τὸ μὲν γὰρ οἷον κίονα φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων, ὡς 
οὐχὶ σχήματός ἐστιν σημαντικόν, ἀλλὰ τῆς μονίμου καὶ 
ἀκλινοῦς ἰδρύσεως ἑδραξούσης τὰ κινούμενα ἐν αὑτῇ, καϑάπερ 

80 οὗ κίονες ἕδραν παρέχονται τοῖς ἐπ᾽ αὐτῶν κειμένοις ἀσφαλῆ. 
τὸ γὰρ ὑπολαβεῖν, ὡς τῶν πρὸ ἡμῶν τινες. τὸν ἄξονα 

δι 

ὅ ἕνα ὄντα 6 προσφερῇ (η 1τ. οὗ 7 ΘΧ) [10 ἁπλούστε- 
οόσ 20 ἴοτῦ. ὑ[ποδεχόμενον͵ῇἢῦ[ἑ 2422 ἰδία (οἴ. 5001) 29 αὐτῆι 
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λέγεδϑαι τὸ φῶς καὶ διὰ τοῦτο κίονι προσεικάξεσϑαι, παντά- 
πασιν ἄτοπον" ποῖον γὰρ φῶς ὃ ἄξων ἢ πῶς λαμπρότερον 
ἔχει χρῶμα τῆς ἴριδος δύναμις ἀσώματος ὦν: πρὸς τῷ καὶ 
μικρὸν ὕστερον ἠλακάτην σαφῶς ὀνομάξεσϑαι τὸν ὑπ᾽ ἐκεί- 
νῶν λεγόμενον ἄξονα" πεπλάνηκεν δὲ αὐτοὺς ἴσως ὃ παρὰ 
Ομήρῳ "αλούμενος Ἄτλας τῶν κιόνων ἄρχων, 

αἵ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν [0ἅ. α 541]. 
ὁμολογουμένως ἐκεῖ τῶν κιόνων τοὺς τῶν παντοίων περι 
φορῶν ἄξονας αἰνισσομένων. ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα τοῖς ἄλλοις οὐ 
συνάδει τοῖς περὶ τοῦ φωτὸς εἰρημένοις ἡ τοιαύτη παῤᾶ- 
δοσις, ἐπεὶ καὶ παρὰ τῷ Τιμαίῳ [». 400] διὰ παντὸς μὲν 
τεταμένος εἴρηται πόλος ὁ ἄξων, οὔτε δὲ χφῶμα ἔχων 
. ἦδος Τὸ τοίνυν ἰδεῖν ἱματὰ μέσον τὸ φῶς οὐ τὰ] ἄκρα 1. 1τ81τν. 
λέγει τῶν δεσὶ μῶν τεταμένα κατὰ μέσον] τὸ φῶς. πῶς γάρ, 
εἴπερ ἐκ τοῦ [οὐρανοῦ τέταται; "αϑάπερ φησίν; οὐδὲ γὰρ 
οὕτως σύνδεσμός ἐστιν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὡς ἐν μέσῳ τέτα- 
μένον ἀμφοῖν καὶ τὰ μὲν ἄκρα ἔχον ἐξηρτημένα τοῦ οὖρα- 
τοῦ; τὰ δὲ πέρατα συνάπτοντα πρὸς τὴν γῆν" οὐδὲ γὰρ ἂν 

᾿ συνέχειν ἐλέγετο τὴν τοῦ οὐρανοῦ πᾶσαν περιφοράν. 

ἀλλὰ τὰ ὁρῶντα κατὰ μέσον ὄντα τὸ φῶς. ἄνωθεν ἐκεῖνο 
ἀπὸ τῆς ἄκρας ἁψῖδος τοῦ οὐρανοῦ τεταμένον ἕως τοῦ 
βέντρου τῆς γῆς, οὕτως τὰ πέρατα αὐτοῦ ἄνωϑεν ἠρτημένα 
ἑώρα, αὐτὰ περιεχόμενα ἐν αὐτῷ κάτωϑέν τε καὶ ἄνωϑεν. 
Καὶ τοίνυν καὶ τοῖς ὑποξώμασιν εἰκάξεται τῶν τριήρων, ὡς 
ἐξ ἀρχῆς εἰς τέλος διατεῖνον" καὶ γὰρ τὰ ὑποξώματα [τὰ] 
ξύλα ἐστὶν ἐκ πρύμνης εἰς πρώραν διήκοντα. τοῦτο οὖν 
καὶ ὃ μῦϑος ἐνδεικνύμενος, ὅτι ἄρχεταί τε ἀπὸ τῆς ἔξω 
περιφερείας τὸ φῶς καὶ ὅλον ὑποδέχεται τὸν πόσμον καὶ 
συνέχει ἐν αὐτῷ, τοῖς ὑποξώμασιν τῶν τριήρων αὐτὸ ὡμοίωσεν. 
μήποτε δὲ καί, ὡς αὐτὸς ἐπέβαλες, τριήρεσιν ἀπείκασε τὴν 

11 αθ παρὰ οΙ. Ίοηγβ. 468 178. 29, 9 οἷο. 20 ἔουύ. φῶς 
(ὡς) 22 ἠρμένα 29 αὐτῶι 80 αὐτὸς] ο 6Χ ὦ, 88- 
Ἰοααϊαν ΜδΥθτα 

10 

18 

ὡ 0 



ὄ 
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ἢ . Νὴ φ Α “Ὁ: ΄- χὰ ν ᾽. “- . ᾿ περιρορὰν ὑπὸ τῶν τριῶν οἷον ἐρεττομένην Μοιρῶν. καὶ 
οὕτω τὸ φῶς ἀναλογεῖν ἔϑετο τοῖς ὑποζώμασι τῶν τριήρων. 

} »" ΝΡ }] 2 7 --7 Α 5. » - ’ 
παν ὁρᾷς οτὲέ τρισίν ἐχρήσατο τοῦ φῶτὸς εἰνόσιν, τῷ “ίονι. 

-ῳ ἴω..4 9 τ Λῳ τῇ ἴριδι, τοῖς ὑποξώμασιν, δι΄ ὧν ἐδήλωσεν ὅτι ἑδραῖον, 
ὅτι ὁρατόν, ὅτι ὕλου τοῦ κόσμου συνεχτικόν᾽ ἃ δὴ πάντα 

δ181ν. συλλαβὼν ἔχεις τὰς ἰδιότητας τοῦ κοσμικοῦ [. .5Ὅ,. τὸν 
κόσμον. .1δ,. χαὶ οὐ ϑεωρήσῃς τὴν [διαφοράν, ἀλ]λὰ καὶ 
τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν ὑπεροχήν. κοινὸν μὲν γὰρ τὸ ὅρα- 
τόν᾽ διαφέρον δὲ τὸ ἀκίνητον τῶν ἄλλων κινουμένων, ὑπερ- 
’ Α ἰὼ - » »“-. 10 ἔχεν δὲ ὧς συνέχον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ συνεχομένων. τοῦτό μοι 

1ὅ 

20 

25 

δοκεῖ καὶ τὰ λόγια λέγειν τὸ φῶς, ἡνίκα ἂν διδάσκοντα 
περὶ τῆς ψυχώσεως, ἣν ἡ πηγὴ τῶν ψυχῶν τὰ πάντα 
ψυχοῖ, λέγῃ" 

δεξιτερῆς μὲν γὰρ λαγόνος περὶ χήραμα χόνδρων 
πολλὴ ἄδην βλύξει ψυχῆς λιβὰς ἀρχιγενέϑλου, 
2) 2 - 7 -“ 9 ’ ᾽’ 

ἄρδην ἐμψυχοῦσα φάος πῦρ αἰϑέρα κόσμους. 
Ἁ Α Α ᾽ - ἰν δι, 9 Ἁ ’ Α τὰ μὲν γὰρ πάντα διεῖλεν, ὡς εἴωϑεν, εἰς τὰ τρία. καὶ 

προσείρηπεν τὸ μὲν ἀκρότατον πῦρ, τὸ δὲ μέσον αἰϑέρα, 
τὸ δὲ τρίτον κόσμους, πάντας οὕτω καλοῦντα τοὺς ὑλαίους, 
ὡς μάλιστα τοῦ κοσμεῖσϑαι διὰ τὴν ὕλην ἵπροσήκοντας 

ἐπιδεεῖς. τὸ δὲ φῶς ἄλλο παρὰ ταῦτα πάντα καὶ πρὸ πάν- 

τῶν εἰπόντα ψυχοῦσϑαν παρὰ τῆς πηγαίας ἐκείνης ψυχῆς 

δῆλον, οἶμαι, πεποίηκεν, ὅτι σῶμά ἐστιν διαφέρον τῶν κό- 
-»“ 3 ἤ - ΑΕ Ὰ Ἁ “Ὁ 4 σμῶν τοῦ αἰϑέρος τοῦ πυρός᾽ ψυχούμενον γὰρ σῶμα δή- 

πουϑέν ἐστιν τοῦτο [το] γὰρ ἔμψυχον γίνεται. πρωτίστου 
δὲ τῶν κινουμένων ὄντος τοῦ ἐμπυρίου, δηλονότι τὸ φῶς 
ὑπὲρ τὸ πῦρ τεταγμένον ἀκίνητόν ἐστιν καὶ ὡς ὁ αἰϑὴρ 
συνέχει τοὺς ὑλαίους κόσμους καὶ τὸ ἐμπύριον τούς τε 

ὑλαίους καὶ τὸν αἰϑέρα, οὕτω καὶ τὸ φῶς πάντα. ταῦτα 

2. ἔϑετο)] ἔϑοσ τὸ 6 ΒΌΡ0]6 κοσμικοῦ [τόπου]] {1 8ραΐῦ. Τ 
1ὺ. 10 συνεχῶν 11 οὗ ἀθ οὐ. ομδ1α, 28 16 ἐνφυχοῦσα 

17 τρία] οἵ. ἀθ οὐ. ομβϑϊ]ά. 18 20 προσήκοντασ ἴτὰ. 84. 
τη5 22 εἰπόντα] εἰπὼν τὰ ] ψυχῆσ ἴχα. δα, τοῦ 26 τοῦτο το 
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»ἭἪ »" ἰ ς δὲ οὐδὲν διαφέρει τῶν ἐνταῦϑα γεγραμμένων, ὥστε μίαν ἐξ 
ἀμφοτέρων εἰρῆσϑαι φύσιν καὶ ὠνομάσϑαι ἑνὶ ὀνόματι, φῶς. 

Ἔκ δὲ τῶν ἄκρων αὐτοῦ τεταμένον ᾿άνάγκης 5. 188. 
ἄτρακτον, δι’ οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τὰς περι- 
φοράς" ἕως τοῦ τὸν δὲ σφόνδυλον μικτὸν ἔκ τε τού- δ 
του καὶ ἄλλων γενῶν [Ὁ. 616]. , 

Καὶ διὰ τούτων οἶμαι καταφανὲς εἶναι τῶν ῥημάτων, 
ὡς ἄρα τὸν οὐρανὸν ὅλον ἐμπεριέχεσϑαι βούλεται τῷ φωτί" 
προειπὼν γὰρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα αὐτοῦ τετάσϑαι τῶν 
δεσμῶν ἀνάπαλιν ἐν τούτοις ἐκ τῶν ἄκρων αὐτοῦ φησιν το 
τετάσϑαι τὸν τῆς ᾿ἀνάγκης ἄτρακτον, ὡς τὰ ἄκρα ἑκατέρων 
συνάπτειν ἀλλήλοις καὶ συνδιήκειν τῷ τε οὐρανῷ τὸ φῶς 
καὶ τῷ φωτὶ τὸν οὐρανόν. ἐπειδὴ δὲ ἀκίνητον μὲν ἐϑέλει 

τὸ φῶς εἶναι τῷ οὐρανῷ παρέχον ἕδραν οἷον κίονα, κινεῖσϑαι 
δὲ τὸν οὐρανόν, ἐπήνεγκεν" δι’ οὗ πάσας ἐπιστρέφεσθαι τ 

τὰς τοῦ ἀτράκτου περιφοράς" τὸ γὰρ δι᾿ οὗ τοῦτο δοκεῖ 
μὲν ἐπάγεσϑαι πρὸς τὸ εἰρημένον προσεχῶς, τὸν τῆς ᾿Δνάγκης 
ἄτρακτον, γελοῖον δὲ οὕτως ἀκούειν. ὃ γὰρ ἄτρακτος ὃ ἐκ 
τῶν σφονδύλων ἐστὶ καὶ τοῦ ἄξονος" αἷ δὲ περιφοραί εἰσιν 
αἵ τῶν σφονδύλων κινήσεις" τὸ οὖν διὰ τοῦ ἀτράκτου, ἀλλὰ 90 

μὴ ἐν τῷ ἀτράκτῳ πάσας περιάγεσθαι τὰς περιφορὰς οὐκ 

ἔστι κατάλληλον. ᾿ ἀποδέδοται δὲ πρὸς τὸ ὑπὲρ τοῦτο δηϑὲν 

περὶ τοῦ φωτός" οἷον τὰ ὑποξώματα τῶν τριήρων 

πᾶσαν συνέχον τὴν περεφορφάν' δι᾿ οὗ συνέχοντος ὡς 
μίαν πᾶσαν τὴν περιφοράν (συνέχον γὰρ ἕνίξει πᾶσαν) -- 36 
διὰ τούτου δὴ οὖν τοῦ φωτὸς πᾶσαι αἵ περιφοραὶ περι- 
στρέφονται" τοῦτο γὰρ ἀκίνητον ὃν κινεῖ πάσας. ἐπειδὴ ᾿ 
[δὲ οὐ πρώτως] ἐστὶν κινοῦν], ὥσπερ ἡ ψυχὴ κι. 15. σιν, 5. 88ν. 
διὰ τούτου πάσας [λέγει ἐπ]ιστρέφεσϑαι τὰς περιφοράς, 
ἀλλ᾽ οὐχ ὑπὸ τούτους τὸ μὲν γὰρ ὑφ᾽ οὗ ταῖς πρω- 80 

8 αὐτοῦ οτη. ΡΙ. ὁ Τοτύ. α6]. 28 δ δϑηΐθ εν ἴῃς. 
ῬΟΒΒ18 ἸΟΊΟΥ πνητικὴ οὐ ματός ἔστ)ιν δαὺ κιζνεῖ σωματικὴν 
κίνησιν 
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τουργοῖς αἰτίαις εἴωϑεν ἀποδιδόναι, τὸ δὲ δι᾿ οὗ ταῖς δευ- 

τερουργοῖς. 

Ταῦτα μὲν οὖν δῆλα. τίς δὲ ἡ ἀνάγκη καὶ τίς ὃ ἄτρακτος ; 
καὶ πρότερόν γε τοῦτον ἐπισκεψώμεϑα τὸν ἄτρακτον, ὅντινά 
φαμεν; εἴτε γὰρ τῷ οὐρανῷ ὃ αὐτός, πῶς μετέλαβεν οὐρα- 
γὸν ἔμπροσϑεν αὐτὸν ἐπονομάζων εἰς τοῦτο (τὸ; ὄνομα: 
δεῖ γὰρ μὴ μάταιον εἶναι τὴν μετάληψιν. εἴτε μὴ ὃ αὐτός, 

τίς ἡ διαφορότης, σαφῶς τῶν ὀκτὼ σφονδύλων τὰς ὀκτὼ 
δηλούντων αὐτοῦ περιόδους: λέγω τοίνυν, ὅτε κατὰ μὲν τὸ 

10 ὑποκείμενον ταὐτόν ἐστιν ὅ τε οὐρανὸς καὶ ὁ ἄτρακτος, 
νοεῖται δὲ διχῶς ἕτερος, εἴτε κατὰ τὸ φαινόμενον ἐϑέλοις 
μετιέναι τὴν διαφορὰν αὐτοῖν εἴτε κατὰ τὴν ἀληϑεστέραν 
ἐπιβολήν. Κατὰ μὲν γὰρ τὸ φαινόμενον ἕτέρω ἐστόν, διότι 
τὸν μὲν οὐρανὸν ὅλον λέγει τὸ κυκλοφορητικὸν καὶ τὴν 

1 περιφορὰν πᾶσαν, ἣν συνέχειν τὸ φῶς" τὸν δὲ ἄτρακτον 
γοεῖ κατὰ τὰς ἀποτομὰς τῶν ὑπὲρ γῆς φαινομένων τοῦ 

παντὸς οὐρανοῦ τμημάτων, ὡς τούτων μὲν ἀναλογούντων 
τοῖς σφονδύλοις, τοῦ δὲ ἄξονος τῷ ξύλῳ; περὶ ὃ οἱ σφόν- 
δυλοι, τοῦ δὲ πόλου τῷ ἀγκίστρῳ τῷ περατοῦντι τοῦ σφον- 

90 δύλου τὴν κυρτὴν ἐπιφάνειαν. καὶ γὰρ ὄντως εἰς τὸ ἄναντες 
χωφοῦντας αὐτοὺς οὕτως εἰκὸς ἦν ὁρᾶν τμήματα σφαιρῶν, 

ἀλλ᾽ οὐχ ὅλας αὐτάς" διὸ καί φήσιν ἄνωθεν τὰ χείλη αὖ- 

Ε. 189τ. τῶν φαΐίνεσϑαι κύκλους ὡς ἂν ἐκτετμῆσϑαι δοκούσας 
ὑπὸ τοῦ δρέϊξοντος, ὦ ὃν ἐποίουν αἱ ὄψεις ἑκαϊσταχόϑεν.᾽ αἴ] 

5 μερίδες οὖν αἵ ὑπερφαινόμ] ναι τοῦ οὐρανοῦ μετὰ τοῦ 

ἄξονος ποιοῦσι τὸν ἄτρα]ατον" οὐρανὸς δὲ ἦν σύμπας ὃ 

ὄγκος ἐκ πασῶν τῶν σφαιρῶν καὶ ὅλων ἑκάστων συγκεί- 

μενος. ὥστε κατὰ τοῦτο διαφέρετον ἀλλήλων . τοῦ ἀτράμτου 

τὰ μὲν προσλαμβάνοντος, τὸν ἄξονα καὶ τὸν πόλον, τὰ δὲ 

80 ἀφαιροῦντος, τὰ κάτω τμήματα τῶν σφαιρῶν. Κατὰ δὲ τὴν 

Δι 

ΕΟ ῳ 

4 δὴ τούτων 9 αὐτῶν 11 ἕτερος ᾿αἰνοτθυ8᾽ [18 περὶ 

ὃν 29 τὰ δὲ] τοῦ δ 80 ἴῃ ἀφαιροῦντοσ οὖν 85. οὗ τη8]0. 
ἀφαιρεϑέντος 



ε 
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ἀληϑεστέραν καὶ ἐποπτικωτέραν ἐπιβολήν, ὡς μὲν ὅρος τοῦ 
κόσμου παντὸς τοῦ ὁρατοῦ καὶ περιέχων πάντα καὶ ὡς δη- 
μιούργημα τοῦ δημιουργοῦ καὶ πατρός, οὐρανὸς ἔστιν τὲ 
καὶ λέγεται (τὴν γὰρ φύσιν αὐτοῦ καὶ τὸ εἶδος ἦδε ἡ ἐπω- 

, » 5.ἃ ς; 2. Ὁ - - 
νυμία δηλοῖ, καϑ' ἣν ὑφέστηκεν ἀπὸ τῆς δημιουργικνῆς 

αἰτίας), ὡς δὲ ἐξημμένος τῶν Μοιρῶν καὶ τῆς ᾿Δνάγκης 
ὀνόματι συμβολικῷ κέκληται κατὰ τὸ σχῆμα τῆς ϑεομυϑίας 
ἄτρακτος᾽ διὸ καὶ τῆς ᾿Ανάγκμης αὐτὸν ὁ λόγος οὗτος προ- 
σείρηκεν ἄτρακτον, σαφέστατα διδάσκων ὅτι ὡς ἐκείνης [ὃ] 
δοδλ ͵ὔ 2 ’Ἤ ιν ὁ “ φ , . , ἱερὸς ἄτρανχτος ὀνομάζεται καὶ ὡς ΜΠοιραῖος" διὰ γὰρ τού- 

του πάντα αἱ Μοῖραν καὶ εἴρουσι καὶ ἐπικμλώϑουσιν τοῖς 
γινομένοις. ὡς οὖν εἴ τις αὐτὸν Ἑλικῶνα προσηγόρευεν 
μυϑολογῶν εἰς τὰς Μούσας ἀναπέμπων ὡς ἐναρμόνιον 

'4 κυ 2 , Ν . » 2. ,.κ - τόπον Μουσῶν ἀποφαίνων. οὕτως διὰ τὴν ἀπὸ τῶν 

Μοιρῶν καὶ τῆς ᾿ἀνάγκης εἰς αὐτὸν ποίησιν καὶ δόσιν 
νὴ - 3 -ὅὦ 2 ς καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ πάλιν καὶ δι αὐτοῦ εἰς τὰ μὲτ αὐτὸν ὁ 

παρὼν μῦϑος ἄτρακτον αὐτὸν [. .15,. καὶ κατὰ ταύτην 1.189ν. 

τὴν [ἐπιβολὴν οὐκ ἐϑέλ]ει λέγειν οὐρανὸν καὶ [ἄτρακτον 
τ]ὸν αὐτόν᾽ οὐ γὰρ ἂν εἶπεν ἄτραζατον, εἰ τῆς δ]ημιουρ- 

γίας πέρι τὸν λόγον [ἐποι]εῖτο καὶ τῆς τῶν ἄλλων ϑεῶν 

εἰς αὐτὸν ποιήσεως. ἀλλ᾽ ὡς Μοίραις καὶ ᾿Δνάγκῃ συν- 

τεταγμένον οὕτως ἐκάλεσεν. 
Τὸν μὲν οὖν ἄτρακτον ὅπῃ διαφέρει τοῦ οὐρανοῦ καὶ 

τῷ σχήματι καὶ τῇ δυνάμει, διὰ τούτων δῆλον πεποιήκαμεν. 
τὴν δὲ ᾿ἀνάγκην, ἧς ἐξάπτει τὸν ἄτρακτον, τίνα δὴ λέγειν 
ἄξιον; τὸ μὲν γὰρ ὕλην αὐτὴν τίϑεσϑαι, καϑάπερ ὑπο- 
λαμβάνουσί τινες καὶ τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν ὕλην ἐν μυστι- 
κοῖς τισιν λόγοις εἰσάγεσϑαι φάσκοντες, οὔτε εἰς τὴν ᾿ἀνάγκην 
οὔτε εἰς τὴν μητέρα τῶν ϑεῶν ϑεῖα γράφειν ἐστίν" αἵ γὰρ 
μητέρες γόνιμοι δυνάμεις εἰσὶν ἀπερίληπτοι τοῖς καταδεεστέ- : 

7 συμβολικῶσ 8 ὁ λόγος οὗτος] ὕλον τοῦτο 11 δηΐθ 
καὶ 1. εἰϑ'... ἴπο. οὖ οο]οι 

1ὅ 
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906. εἰς ἑαυτὰς μὲν χωροῦσαι τὰ ἀπογεννώμενα; πλείουσαι 
τὰς προόδους ἐκείνων ἐν τοῖς ἀπείροις ἑαυτῶν κόλποις, οὐκ 

οὖσαι δὲ ὑποδοχαὶ τῶν προϊόντων ἀδρανεῖς, οἵαν εἶναι τὴν 

ὕλην ἅπαντες ὑπειλήφαμεν; ἄγονον καὶ ἀπεψυγμένην καὶ 

δ δεομένην ἐκείνων ὧν καλεῖται μήτηρ. διὸ καὶ αὕτη μὲν 
χείρων ἐστὶν ἐκείνων (οὐ γὰρ ἐγεννήσατο τὰ ἥττονα, προ- 
ελϑόντα δὲ ἀπ᾽ ἄλλων ἐνεκολπίσατο μόνον), αἱ δὲ ἐν τοῖς 
ϑεοῖς μητέρες καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὰς δυνάμεις αὐταὶ τοῖς 

γεννωμένοις δοῦσαι κατὰ τὸν τῆς αἰτίας λόγον αὐτῶν ὑπερ- 
10 φέρουσιν. οὕτω καὶ ἡ τῶν ϑεῶν μήτηρ πάσης ἐστὶν τῆς 

δημιουργικῆς ΝὋο καὶ ζωογονικῆς ὑπερηπλωμένη᾽ παρή- 

εαάον, γαΐγεν γὰρ. . [ἐτελείωσεν ]" ὑφίστησι γὰρ τ΄. Ὅς 

διακόσμησιν. οὐκ, ἄρα ὡς ὑποδοχαί εἰσιν] μητέρες, ἀλλ᾽ 

ὡς γεννητικαὶ τῶν παραχϑέντων᾽ ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔξω ἕαυ- 
1 τῶν γεννῶσιν, ἃ δὴ καὶ λέγονται γεννᾶν, ἐν τοῖς ξαυτῶν 

τὰ γεννηϑέντα παρ᾽ αὐτῶν κόλποις ἔδράξουσιν, ὥσπερ γῆ 

πάντα ὅσα βλαστάνει διζώσασα ἐν ξαυτῇ βλαστάνει, καὶ ὅδε 

(ὃ) κόσμος περιέχει τὰ ξαυτοῦ γεννήματα᾽ πολλῷ γὰρ τού- 
τῶν μειζόνως αἵ ἀσώματοι δυνάμεις εἴσω τῆς ξαυτῶν δυνά- 

0 μεῶς κατακλείουσιν τὰς τῶν παραγομένων ὑπάρξεις. ϑεό- 

τητὲς οὖν εἶσιν αἵ μητέρες ϑεῶν ἄλλων περιληπτικπαὶ καὶ 
χωρητικαὶ καὶ παρακτικαί, καὶ οὐ δεῖ μητέρας ἀκούσαντας 

εἰς τὴν ὕλην εὐθὺς βλέπειν τὴν ἀλλοτρίων ὑποδοχὴν γεννη- 
μάτων, ἀλλ᾽ ἐπέκεινα τιϑέναι τὰ γεννῶντα τῶν γεννωμένων 

2 ἐν ἐκείνοις. τοῦτο μὲν οὖν καὶ παντάπασιν ἐκβλητέον τῆς 
ψυχῆς, ὡς ἢ τῆς ᾿ἀνάγκης ἢ τῆς μητρὸς τῶν ϑεῶν ὕλης 
οὔσης τῆς ἐν ἐσχάτοις ὑπὸ τῶν ϑεῶν ἀπερριμμένης. Τὸ δὲ 
δὴ λέγειν τὴν ἐν Τιμαίῳ [ρ. 475] λεγομένην ᾿Δνάγκην 
ταύτην εἶναι τὴν μητέρα τῶν Μοιρῶν ἐν τοῖς προκειμένοις 

80 ὑμνημένην οὐ λίνον λίνῳ συνάπτειν ἐστίν, τὴν νοῦ κατα- 

3 Α ἴ ἀπ’ ἄλλων] ἀπὸ (πὸ 538.) πολλων 8 αὗται, οοΥΥ. ΒΙΐχϑ, 
12 δηΐθ τελεί 1. . γϑὶ “ 17 δᾶ βλαστάνει οἵ 1128, 10 
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δεεστέραν καὶ ὑπὸ νοῦ πειϑομένην τὰ πλεῖστα τῶν 
γινομένων ἄγειν κατὰ φύσιν, καὶ τὴν πάντων ἄὄρχου- 
σαν τῶν ἐγκοσμίων καὶ τῶν ψυχῶν ἐφεστηκυῖαν τοῖς κύκλοις 

» -Ὁ- Ο -“Ὁ 2 “ Ἁ 2 ᾽ -»"Σ ι Ἁ καὶ ταῖς ἑαυτῆς ἐνεργείαις τὴν ἐναρμόνιον τῷ παντὶ ξωὴν 
ἀΐδιον παρεχομένην καὶ τῶν πινουσῶν ἐντεταγμέϊνων ὃ 140ν. 
τ. ὅς [γ]ε[ν]νῶσα[ν] πάντα αὐτ]ῷ τῷ εἶναι κατὰ τὴν 
[ἐν]οειδῆ.. .ἢ, ἧς. οὐδὲ γὰρ ἐφάπτεται τοῦ ἀτράκτου οὐδὲ 
δρῶσά τι παραδέϊΪ δοτ]αι περὶ αὐτόν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἐν τοῖς 
γόνασιν αὐτῆς στρεφόμενος καὶ τὴν τάξιν τὴν ἀνέκλειπτον 
ἔχων δι᾿ αὐτήν. εἰ οὖν αὕτη μὲν ἡ ᾿Ανάγκη ϑεῶν ἄρχει, 
ψυχῶν νοερῶν ἐπιβέβηκεν, ποδηγεῖ τῇ βουλήσει μόνῃ τὸν 
κόσμον ἐξῃρημένως. ἐπιτροπεύει τοὺς βίους τῶν μερικῶν 

ψυχῶν (διὰ γὰρ ταύτην ἕπεται ταῖς αἱρέσεσιν ἐξ ἀνάγκης 
ὃ βίος ἑκάστης), ἐκείνη δὲ τῶν σωμάτων ἐστὶν κινητιννὴ καὶ 
οὐ τῶν αὐτοκινήτων ὑποστάσεων, καὶ τούτων προεστῶσα 
μόνων ἐφεστῶτος δεῖται τοῦ νοῦ, καὶ τὸ ἀναγκαῖον οὐκ ἔχει 
διὰ τὴν πάντων περίληψιν οὐδενὸς αὐτὴν ἀποδρᾶναι δυνα- 

μένου, διὰ δὲ τὴν ἀπροαίρετον τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς ἀγομένων 
φύσιν, πῶς ἂν προσήκοι τοσούτοις αὐτὰς διεστώσας ἀπ᾽ 

ἀλλήλων οἴεσθαι τὰς αὐτὰς εἶναι διὰ τὴν ἐπωνυμίαν κοινὴν 

οὖσαν; ἀλλὰ μήτε τοῦτο ἡμεῖς ὑπολάβωμεν μήϑ᾽ ὅτι τὴν 

ἐν τῷ Πολιτικῷ [ρ. 2125] κινοῦσαν καϑ' ξαυτὴν τὸν 
κόσμον Εἰμαρμένην χρὴ ταύτην εἶναι λέγειν τὴν ᾿Δνάγκην, 
ἣν ὃ μῦϑος οὗτος ἡμῖν ἐξέφηνεν. ἐκείνη μὲν γὰρ ϑεῶν 
κατὰ τὴν μυϑικὴν ὑπόϑεσιν πάντων ἀφέντων τὰς τοῦ παν- 

τὸς. μερίδας τῆς αὐτῶν ἐπιμελείας. ἄνευ ἐκείνων ἀναστρέφειν 
λέγεται τὸ πᾶν διὰ τὴν σύμφυτον ἐπιϑυμίαν, οὐκ οὖσα 

1 ὑπὸ νοῦν | οἵ ΤΊ. 488 8 ἐφεστηκυιῶν (τὰ. Βιργϑ ι) 
4 ἑαυτῶν ὕ παρεχομένων | ὃιι ἐντεταγμένηνν δῦ ῬΟΒΒΙ5 

ἐ. τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν κινουμένοις αὐτὴν κινοῦσαν] πάντα Ἰδτα 
ει νῶσα ΤῸ ῬΙΌΥΒΙΒ οογὗδ Τν. ὁ. [φύσιν τῆς ξω]ῆς δυΐ 
[ϑε]οειδῆ [ἕνωσιν τῆς ξωῆηῆε 10 αὕτη] αὐτὴ 18 προσεστῶσα 

19 ἔογτῇ. τοσοῦτον 22 καϑ' ἑαυτὴν} καϑαυτον ταῖ, 8 ΒΌρτϑ 
α Θὺ ᾿ Βαρτδ ὁ το (αἸρ]1οοὺ κατ᾽ αὐτὸν). 

4 

»"α 0 
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ϑεός" δύο γαρ, φησί, ϑεὼ κινεῖν ἐναντίας κινήσεις οὐ δυνα-- 
τόν. ὡς αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τοῦ μύϑου διώρισεν [ρ. 2697’ 

ὥστ᾽ εἰ τὴν προτέραν ἐκίνει τὸ πᾶν ϑεός, τὴν ἐναντίαν 
τάν. ἐχείνῃ τὸ κινοῦν [ [οὐ] ἔΐστι ϑεῖον. ϑεὸν] δὲ τὴν 

6 ἀνάγκην [καὶ] μεγίστην εἶναι φήσομεν, ἐπεὶ καὶ τὰς Μοί- 
ρας τὰς τῆς ᾿Δνάγκης παῖδας δηλώσει δ] προφήτης, τὸν 
νοῦν τῆς “αχέσϊεως ἐνδιδοὺς] ταῖς ψυχαῖς, νοερός τις ὧν 

καὶ αὐτός" ὥστε πολλῷ πλέον νοεραὶ αἵ Μοῖραι" νοεραὶ δὲ 
οὖσαι καὶ ταῖς ὅλαις ἐφεστῶσαι περιφοραῖς ϑεαί τινές εἶσιν" 

10 ὥστε πολλῷ μειζόνως ἡ ̓ ἀνάγκη (ἣΣ γεννησαμένη τὰς ΜΜοί- 
ρας ϑεός. οὐδ᾽ ἄρα τὴν Εμαρμένην καὶ τὴν ᾿ἀνάγκην κατ᾽ 
αὐτὴν τὴν Πλάτωνος κρίσιν συνάγειν εἰς ἕν δυνατόν, μὴ 
παντάπασιν ἀπάδοντα γράφειν τῶν ἐκείνου ϑέλοντας. 

Τίνα οὖν ἡμεῖς τὴν ϑεὸν ταύτην εἶναι φήσομεν; ἢ δῆ- 

165 λὸν ὅτι τοῖς ῥήμασιν ἑπόμενοι, μητέρα μὲν αὐτὴν τῶν 

ΜΜοιρῶν ὑμνουμένην ἀκούοντες. ἡγεμόνα δὲ τῆς κοσμικῆς 
ἁπάσης τάξεως, τῆς ἐν ψυχαῖς, τῆς ἐν φύσεσιν, συνέχουσαν 

δὲ ἀκλινῶς τὰ πάντα καὶ δρίζουσαν, ὅπου τεϑὲν ἕκαστον 
συμπληρώσει τὸν κόσμον ἐν τῷ πρέποντι σχήματι, ταύτην 

30 ἐκείνην εἶναι τὴν παρὰ τοῖς ϑεολόγοις καλουμένην Θέ- 

μιν; ἣν τὸ ὑπερβαίνειν ἐγχειροῦν ἀϑέμιτον μὲν εἶναι λέγομεν, 
ὑπερβαίνειν δὲ ὅμως μὴ δύνασϑαι. τίνα γὰρ ἄλλην μητέρα 
Μοιρῶν ἢ ταύτην ἐκείνων ὑμνούντων ἠκούσαμεν; Οἶδα 
μὲν οὖν, ὅτι καὶ Μοίρας ἄλλας Ὀρφεύς. εἰ καὶ τοῖς αὖ- 

86 τοῖς ὀνόμασι χρώμενος, ἀπ᾿ αὐτῶν προελϑεῖν φησιν τῶν 
πρωτίστων ϑεῶν., ἐπέκεινα καὶ τῆς Κρόνου βασιλείας καὶ 
τῶν νοερῶν ὅλως διακόσμων᾽ ἀλλὰ κἀκεῖνος ἄλλην ᾿ἀνάγκην 

παρήγαγεν πρὸ τῶν Μοιρῶν, στυγερῶπα τε ᾿Ανάγκην 
Ε1ά1ν. λέγων προελϑεῖν ἀπ᾽ ἐκείνων. τὰς δὲ ἐγκοσμίϊ ους Μοί- 

1 ϑεῶν (νι Ῥοβῦ 158.) 4 ἐκείνην ὄὅ [καὶ]: 1. .ἣν ἴπο., 564 
ἔθυυὶ πϑαυϊῦ τὴν 6 ροδὺ δηλ πο. ὦ, ῬοΒΒ518 παῖδας" δηλ[οἵ δὲ ὃ] 

7 ἐνδιδοὺς δαὺ ἐκτιϑείς 20 οἵ Ἠδφβιοᾶ, ὑμθορ. 901 
29 ἐκείνων 50. ὃι ὉΥΪΤΩΙΒ. 5 
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1ὅ ε , 
. - γζέννομξνας, 

ς - ρας Ἡσίοδ]ος ἀπὸ τῆς Θέμιδος ἔχω .. 
2. τ “- 

ἀφ᾽ ὧν [καὶ τὰς “Ὥ]ρας ὑφίστησιν. μήποτε οὖν [ὃ Πλά]των 
“ »- Ὁ , [4 ς 2 “ , “ πολλαχοῦ τῷ Ἡσιόδῳ χρώμενος, ὡς ἐκ τοῦ Κρατύλου δῆλον, 

καὶ τῇ Ἡσιόδου ϑεογονίᾳ κἀνταῦϑα βλέπων εἰς ἐκεῖνον 
9 τοὔνομα μόνον ὑπαλλάξας τὴν Θέμιν ᾿ἀνάγκην προσείρηκεν, 

μητέρα τῶν Μοιρῶν εἰπών, ἵνα ἐνδείξηται τὴν ἐπικράτειαν 
αὐτῆς τὴν ἐν τῷ κόσμῳ πάντων οὖσαν κρατητικήν, ἀναπό- 

δραστον τάξιν καὶ ἀκλινῆ φρουρὰν ἐπιστήσασαν πᾶσιν" ἣν 
9. δὰ 2 - ᾿ 9 - , 5. ς , 2 οὐδὲν ἐκβῆναι δυνατόν, οὐ τῶν πρώτων δι’ ὑπεροχήν. οὐ 

τῶν ἐσχάτων δι᾿ ἔλλειψιν, μιᾷ τῶν πάντων κατειλημμέ χ ψεν. μιᾷ τῶ ντῶν κατειλημμενῶν 
[4 λ] ; -Ὥῳ “. -“ο 

προνοίᾳ καὶ τεταγμένων τῶν ἀϊδίων καὶ ταττομένων τῶν 
»-ο᾿ 3 "“ω - “- 

γενητῶν ἐν τῇ πρεπούσῃ μοίρᾳ καὶ τῆς ὕλης τοῦ κόσμου 

πολιτείας διὰ ταύτην οὐδέποτε μετακινουμένης οὐδὲ ἐπεισο- 
-"" ;᾽ 9 - 

διῶδες τι παραδέξασϑαι δυναμένης, δι᾿ ἣν ἐν ϑεσμοῖς ἀλύ- 

τοις τὰ πάντα φρουρεῖται. καὶ γὰρ εἴ μὲ δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν, 
περὶ πολιτείας τὸν σύμπαντα λόγον ποιησάμενος τοῦδε τοῦ 
μύϑου τῆς κοσμιμῆς πολιτείας τὸ παράδειγμα διὰ ταύτης 
2.) - ; . 5.« ν᾿ ς Α , ἐξέφηνεν τῆς μονάδος" δι ἣν καὶ ὃ δημιουργὸς πολιτικός 
2 - ᾿ , ξ Ν Ν -» » ᾿ ἐστιν τῇ Θέμιδι συνών, ᾧ μὴ ϑέμις δρᾶν ἄλλο τι πλὴν 

Α τὸ κάλλιστον, φησὶν ὃ Τίμαιος [ρ. 8053]. τὴν μὲν οὖν 
᾿νά ϑεὸν αἰτίαν τῆς ἐν τῷ παντὶ τάξεως εἶναί φαμε νάγκην ϑεὸν αἰτίαν τῆς ἐν τῷ άξεως φαμεν 
καὶ ξωῶν τῶν τεταγμένων καὶ διὰ τῶν παίδων κινήσεων 

ἡγεμόνα παντοίων καὶ περιόδων ὡρισμένων κατὰ μίαν νοε- 
ρὰν δύναμιν, τὴν [ συμπεραίνουσαν ἅπ[ζασ]αν τὴν τοῦ . 143:. 
ϑείου γενητοῦ περίοδον. 

Τὴν δὲ ἠλακάτην ὅλην ἐξ ἀ]δάμαντος εἶναι καὶ τὸ 
ἄγκιστρον τί ποτε δηλοῦν ἡμεῖς οἰόμεϑα; τὸν μὲν γὰρ 
ἄτρακτον [ὅ]τε πᾶν εἶναί φησιν τοῦ οὐρανοῦ τὸ τοῖς δρῶσιν 
αὐτὸν κάτωϑεν ὑπὸ τῶν ὄψεων ἀφοριξόμενον τμῆμα μετὰ 

τοῦ ἄξονος, ἵνα καὶ ἀτράκτῳ παραπλήσιον ἧ, διὰ τῶν 

1 ἔχω] Ῥγοῦϑιιβ οουύαμῃ,, 8 ἔγνω [ ἴῃ Ιδοῦηδ ἔπιὺ καὶ τοῦ 
Διὸς 14 ἁλύτοισ 6Χχ καλλίστοισ ΟΥ̓ δὴ οἰώμεϑαϑ 

2ῦ 

90 
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ἔμπροσϑεν ὑπεμνήσαμεν᾽ καὶ δῆλον ὧς ἐκείνοις ἕπεται τὸ 
μὲν ἄγκιστρον τοῦ ἀτράκτου τὸν πόλον εἶναι λέγειν, ὅς 
ἐστιν ἐπὶ τῆς κυρτῆς περιφερείας τοῦ οὐρανίου τμήματος 
ὡς τὸ ἄγκιστρον ἐπὶ τῆς τοῦ σφονδύλου" τὴν δὲ ἠλακάτην 

4. ἥ ᾿ ἣ ᾽ , ᾿ - ; . 2 αὐτὸν τὸν ἄξονα τὸν ἐληλαμένον διὰ τῶν σφονδύλων᾽ ἐν- 

τεῦϑεν γὰρ αὐτὸν καὶ οὕτως ἐκάλεσεν, ἄλλο τι τῆς ἠλακά- 
τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς σημαινούσης, περὶ ἣν εἴλεῖται τὸ 
Ξ 2 2». Χ 7 ι γ Ἁ ’ 2», 
ἔριον. ἀλλ᾽ εἰ μὴ μέλλοιμεν καὶ αὐτοὶ γράφειν ὀνόματα μόνα. 

τὸν πόλον λέγοντες καὶ τὸν ἄξονα, δητέον τι τρανὲς περὶ 
10 αὐτῶν καὶ ϑεολογίᾳ προσῆκον. ἐπεὶ καὶ αὐτὸς εἰπὼν ἐξ 

»} [ά δ᾽, 5 ι Ἁ 2... ἢ 29.,,.» 2 ’ ἀδάμαντος ἑκάτερον εἶναι καὶ τὴν οὐσίαν αὐτῶν ἀδάμαντα 
καλέσας ἔοικεν αἰνίξασϑαί τι ϑεῖον᾽ οὐδὲ γὰρ ἄλλην εἰπὼν 
ὕπαρξιν αὐτὰ κεκτῆσϑαι τῶν συμβεβηκότων τι τὸν ἀδάμαντα 
ἔϑετο, ἵνὰ καὶ ἡμεῖς εἰπόντες τὸ ἄλυτον δηλοῦν καὶ μόνι.- . ἡμεῖς εἰπόντες τὸ ἄλυτον δηλοῦν καὶ μόνι 

2. .Α Α α΄ [4 Ὰ -Ὁ - 9 1 μον αὐτὸν διὰ τοῦ συνθήματος τούτου τῶν λοιπῶν ἄντι- 
λαβώμεϑα σκεμμάτων, ἀλλὰ τὴν οὐσίαν αὐτὴν τοῦ τε ἀγκί- 
στρου καὶ τῆς ἠλακάτης ἀδάμαντα κέκληκεν, καὶ τὸν σφόν- 
δυλον ἐξ ἀδάμαντος μὲν εἶναι καὶ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλων 

19 γενῶν. δεῖ τοίνυν καὶ ἐπὶ τούτων ἰδεῖν, τίς ὃ ἀδάμας, 
ἐπάδν. μόϊνη αὐτῶν] ὕπαρξις ὦν, καὶ ἐπ᾽ ἐκείνου, τίνα [τὰ 

2 ,  ασ- ς- 59» 2.,2 ᾽ 9 ᾿ 3 
ἄλλα] γένη καὶ πῶς ὁ ἀδάμας οὐκέτε μόνος], ἀλλὰ μετ 

ἐκείνων συμπληροῖ τὴν [ὑπ]όστασιν. μὴ οὖν λέγωμεν ἁπλῶς 

σημαίνειν τὸ ἀπαϑὲς τὸν ἀδάμαντα καὶ ἀδάμαστον, ἀλλ᾽ 
ἐκφήνωμεν, τίς ὃ πόλος ὧν καὶ τίς ὁ ἄξων ἀπαϑεῖς εἰσιν, 

8 ἵνα καὶ γνῶμεν πῶς ἑκάτερος ἀδάμας προσείρηται συμβο- 
λικῶς, ὡς τοῖς ϑείοις μύϑοις ἐστὶν ἔϑος τὰ ἀπόρρητα κατα- 

πρύπτειν" ἐπεὶ καὶ τὸ πόλον καὶ ἄξονα φάναι μαϑηματικευο- 
2 “- μένων ἐστίν, ἀλλ᾽ οὐ ϑεολογούντων᾽ γελοῖον γὰρ σημείοις 

ἀψύχοις καὶ γραμμαῖς πιστεῦσαι. 
80 Τὸ πᾶν μὲν οὖν ἀσώματον ἑκάτερον εἶναι παντὶ φανερόν" 

τίνα δὲ ὄντα συνέχει τὴν περιφορὰν ϑείαν οὖσαν, εἰ μὴ 

δι 

1 οὗ ρ». 208, 1 80 τὸ πᾶν ϑυαβρθούυμῃ, 8 ἅ6]. πᾶν 

Ῥεοσισῦϑ, ο, ΚΕ ΤΟΙ 17. 14 
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πενολογεῖ» ἐθέλοιμεν, δεῖ δήπου λέγειν ἡμᾶς. λέγωμεν τοί- 
νυν, ὅτι τοῦ κόσμου τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον κατέχοντος καὶ 
ταύτῃ μένοντος, ἔχοντος δὲ καὶ κίνησιν τὴν ἐν ταὐτῷ κατὰ 
ταὐτὰ καὶ ἐν τάξει περιαγομένην, ἀνάγκη δήπου καὶ τῆς 
μονῆς αὐτοῦ καὶ τῆς ἐν ταὐτῷ περιαγωγῆς εἶναι ϑείας 
αἰτίας" πᾶν γάρ, ὕπερ ἂν ἔχῃ, παρ᾽ ἄλλων ἔχει, καὶ πρὸ 
τῶν ἄλλων τὴν σύστασιν αὐτήν. τοῦ μὲν οὖν ὅλως κινεῖσϑαι 
τὸν οὐρανὸν αὐτὴν αἰτίαν εἶναι ϑετέον τὴν οὐρανίαν ψυχήν᾽ 
τοῦ δὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ τόπον κατέχειν καὶ ἕνα τὴν σφαῖραν 
οὖκ ἄλλο τι χρὴ οἴεσϑαι αἴτιον εἶναι πλὴν τοῦ κέντρου" 
τούτου γὰρ μόνου σαλευϑέντος εἰς ἄλλον μεταβήσεται τόπον" 
ἐπεὶ τῶν γε πόλων κινουμένων καϑ᾽ ὑπόϑεσιν, οἷον ἐξαιρο- 
μένων ἀπὸ τοῦ ὁρίξοντος, δυνατὸν ἔτι μένειν ἐν τῷ | αὐ- 1. 148ν. 
τῷ τόπῳ τὸ [κέντρον]. ὦ. . μενον ἐν τῷ. «᾿Ὅ΄.. [τμη]- 
μάτων ἑκάτερον. [ὃ δὲ πόλος δίδωσι τῷ κατ᾽] αὐτὸν τμή- 
ματι τὴν περὶ τὸ π[έντ]ρον [περιφο]ράν. τεκμήριον δέ" οἵ 

γὰρ ξκατέραν [δρέ]ξοντες κύκλοι μιμοῦνται ἑκάτερον μέχρι 
τοῦ μεγίστου, τῶν μετ᾽ ἐκεῖνον ἐφ᾽ ἕκάστους τὴν ἐναντίαν 
ἰσχόντων, παρ᾽ ὅσον ἀφίστανται, τῆς κινήσεως δύναμιν. 

ἐπειδὴ δὲ τῶν πόλων. ὡς εἴρηται. τοῖς τμήμασιν διαιρου- 
μένων ὅρος ὃ μέγιστος κύκλος, ἔδει δέ τινα καὶ τῆς κοινῆς 
πάντων εἶναι τῶν κύκλων περιαγωγῆς ἕνιαίαν αἰτίαν. ταύ- 

τὴν μοι δοκεῖ προσίστασϑαι τὴν αἰτίαν ὃ ἄξων, συνάπτων 
τὰς τῶν κύκλων πάντων κινήσεις καὶ ἐν ταὐτῷ περὶ ξαυτὸν 

14 ν. ο. [ἀσφαλῶς ἑδραξόμενον ἐν τῷ [αὐτῷ σημείῳ] Αα 
γ. ὃ ααἱ ἱποριὺ ἃ μάτων αὐδθάδτῃ δάβου. 1556 νἹᾶ. ἴτη., ἤσπῸ 

. . «ὦ, . ις 
Θχρτθδθ ἴῃ Ῥᾶρίηδ ργϑϑοθαθηθ (]. ύο.. ε. ρον 1:6) [17 ἑἕκα- 

τέραν 50. περιφοράν Θχρθούοθ πϑαΐγαϊη 80. τμῆμα [ ἑκάτερον 
αἰχιθαᾷθ ὨΘΙΩΙΒΡΒΘΙῚ ΟΥ̓ΌΘΒ χη αὐσίαϑαθπθ ΡῬΟῊ αὐἱθούθχῃ 

18 οὐθθθ. αὐϑηῦο Ὁ]π5 αἰδίδηῦ ἃ τηϑχίσηο (μετ᾽ ἐκεῖνον 86. 
ΤαδΧΊΤΉ τη. ΟΥ̓Ό61Π) 60 ἐδγά πα ταουθηύαν, οἵ, Ὁ. 311.10.} ἐφ᾽ ἑκάστουσ 
(ουσ ὯΘμ ῬΪϑηθ οουθατη): ΠΟ ῬΥΟΥΒΊΒ ἰηὐ61]6ρΡῸ (ἐφ᾽ ἑκάστου 
ἐφ᾽ ἑκάτερα Ὁ) 19 πρὸσ ὃν ἀφίσταται 21 δέ] δή 
28 προ]σίστασϑαι] σι ἴν. (πορίσασϑαι Βα.) 
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πάντας περιάγων. Εῤ δὴ ταῦτα ὀρϑῶς ἡμῖν διώρισται (μετα- 
βατέον γὰρ ἐπὶ τὰ ὄντα λοιπὸν ἀπὸ τῶνδε τῶν ὀνομάτων), 
νοῖ μέν εἰσε πάντως οἷ τούτοις ὀνομαξόμενοι τοῖς ὀνόμασιν" 
νοῦ γὰρ ἴδιον, ὡς ἐν Νόμοις [Χ Ῥ. 8985] ἐδιδάχϑημεν, ὡς 

8 ψυχῆς τὸ κινεῖν ἔργον, τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ 
καὶ ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ὡσαύτως περιάγειν. καὶ ὃ μὲν κεν- 
τρικὸς νοῦς ἐν τῷ αὐτῷ στηρίσας ἔχει τὸ πᾶν. δι᾿ ὃν ὃ 
αὐτός ἐστιν τοῦ κόσμου τόπος" οἵ δὲ πόλοι νόες τινὲς περὶ 

τὰ αὐτὰ παρέχοντες τοῖς τῆς περιφορᾶς τμήμασιν τὴν κίνη- 
τὸ σιν καϑ'΄ ἕνα λόγον καὶ μίαν τάξιν, οὃς οἵ ὁμόστοιχοι 

μιμούμενοι, καϑ᾽ ὅσον εἰσὶν ἑκατέρῳ γειτνιάξοντες, δυσκινητό- 
τερον τῶν πορρώτερόν εἰσιν ὃ δὲ ἄξων νοῦς εἷς συνοχεὺς 
τῶν κύμλων πάντων ἑἕνώσας τὰς πάντων περιόδους. τὸ μὲν 

14 γὰρ ἀκίνητον αὐτῶν πάντων εἰς τὴν νοερὰν ἡμᾶς οὐσίαν ᾿ 

ἢ χά8ν. ἀναπέμπει, διὰ ψυχὴν οὐκ ἀκινησίας, [ἀλλὰ] κινήσεως τοὐ- 

ναντίον ὑπαρχούσης [τῷ] κόσμῳ. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτός, καὶ 
ἀφελὼν ἐν Φαίδρῳ ψυχὴν τοῦ κόσμου καὶ στήσας αὐτόν, καὶ 
ἱσταμένῳ καϑ' ὑπόϑεσιν ἐν Νόμοις [Χ Ῥ. 895 54α.] ἐπει- 

σαγαγὼν ψυχὴν καὶ κινήσας ὃν ἔστησεν. εἰ δὲ δεῖ τῶν ἀεὶ 
80 ἑστώτων, περὶ ἃ καὶ τὰ κινούμενα κινεῖται, τῶν ἀσωμάτων 

αἰτιᾶσϑαί τι, δηλονότι νοῦν αἰτιατέον, ὃς καὶ τὴν ψυχὴν ἐποίη- 
σὲν μὴ πκινεῖσϑαι μόνον. ἀλλ᾽ ὡσαύτως πινεῖσϑαι. νόες ἄρα 
τινὲς ἡμῖν ἀνεφάνησαν οὗτοι, λέγω δὲ (ὃ) ἄξων καὶ ὃ πό- 
λος᾽ καὶ ὅτῳ διαφέροντες ἀλλήλων τε καὶ τοῦ κεντρικοῦ νοῦ, 

ε5 προείπομεν. Τούτους τοίνυν ὃ μῦϑος ὅδε μυστικῶς ἡμῖν 
αἰνισσόμενος ἀδάμαντας αὐτοὺς προσείρηκεν διὰ τὸ ἀεὶ 

ὡσαύτως ἐνεργεῖν" καὶ γὰρ τὸ ἄλυτον κυριώτατα τῆς νοερᾶς 

ὃ νοῖ] οἱ ] πάντως] πάντων [ ὀνομαξόμενον 4 νοῦ] οὐ 
8 τοῦ κοσμου --- τινὲσ ἴτα. ταῦ αὐ88 Θὐΐδιη οογτοη!ἄθηι ΚΒ. ἐσ 1} 
δοοθηΐαβ ἴῃ διοὸν Οὗ αὐτοῦ ἃ Τὴὖ ΟἸΆΪΒΒΟΒ ῬΟΒαϊ 12 εἶσιν 6Χ 
ἐστιν ταῦ ] συνοχεὺσ] χεὺσ 85. τοῦ 17 δὰ Ῥμδθάομ, 1085 γϑξοδσί 
αθγοῖκθ 18 γνομοῖι ταῖ, α δα, τὰ ᾿ ἐπεισαγὼν] γα 588. ταῦ 
19 ἔστησεν) 800. Βρῖγ. ν 84, τὰ δὲ 858. τη 21 αἰτιᾶσϑαί] 
ν Ῥοβὺ τ' ροβὺ ἴη8., ἃ τοὼϑ ϑ 26 προείρηκεν 
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ἦν ἴδιον οὐσίας. δηλοῖ δὲ ὃ ἐν Τιμαίῳ δημιουργὸς μηδὲ 
τὰς ϑείας ψυχὰς πάμπαν ἀλύτους εἶναι συγχωρῶν' καὶ πῶς 
γὰρ ἔμελλον ἕξειν τοῦτο, μεταξὺ τῆς ἀμερίστου γεγονυῖαι 
καὶ τῆς μεριστῆς οὐσίας; ὕπου γὰρ τὸ μεριστόν; ἀνάγκη 
λύσιν ἐπινοεῖσϑαι κατὰ τὸν μερισμόν᾽ αὐτοῖς ἄρα τοῖς νοῖς, 
οἷς τὸ ἀμέριστον, προσήκει μόνοις τὸ ἄλυτον. εἰ οὖν τὸν 
ἀδάμαντα σύνϑημα τῆς ἀλύτου οἰητέον οὐσίας (οὐ γάρ ἐστιν 
οὐδὲ πυρὶ λυτός), ταὐτὸν ἂν εἴη νοῦν τε ϑεολογοῦντας 
λέγειν καὶ ἀδάμαντα μυϑολογοῦντας. ἀλλ᾽ ὃ μὲν πόλος καὶ 
ὁ ἄξων, νοῦς ἑκάτερος ὧν μόνον, διὰ τὴν μόνιμον καὶ 
ἀμέριστον ζωὴν οὕτως ἀδάμας ἐστίν" ἐν δὲ τῷ [οὐρανῷ 5 144. 
πάντως μέν ἐστιν καὶ νοῦς (κύκλῳ γὰρ κινεῖται; φησὶν 
ὁ Πλωτῖνος [1| 2, 1]. ὅτι νοῦν μεμεῖϊται}), πρὸς δὲ τῷ νῷ 
καὶ ψυχὴ καὶ σῶμα" διὸ [καὶ] εἰκότως αὐτὸν ἔκ τε ἀδάμαν- 
τος εἶναί φησιν καὶ ἐξ ἄλλων γενῶν, τῶν τε ψυχικῶν λέγων 
καὶ τῶν σωματικῶν. καὶ συμβαίνει πάντα τοῖς τε πράγμασι 
καὶ ἀλλήλοις, τὰ ἀμερῆ τοῖς ἀμερέσιν . τὰ ἀκίνητα τοῖς 
ἀκινήτοις, τὰ ᾿ενούμενα τοῖς κινουμένοις, τὰ μεμιγμένα τοῖς 
συμμίκτοις αἰτίοις. 

Εἰ δὴ ταῦτα. διηρϑρωμένως »οήσαιμεν; ἕξομεν καὶ τὰ 
τούτων ἀπορρητότερα νοεῖν, ἐπειδὴ κατὰ τὸν Τίματον[ρ. 870] 
ἄγαλμα τῶν ἀϊδίων ἐστὶν ϑεῶν ὅδε ὃ ὁ κόσμος. τελεστὴν μὲν 
εἶναι τοῦ ἀγάλματος τούτου τὸν δημιουργόν. ὃς ἔπνευσεν 
εἰς αὐτὸν ξωὴν ἀμήχανον ὅσην καὶ ἐποίησεν ἄγαλμα ἔννουν 
χφηματίξον διὰ τῆς αὐτοῦ κινήσεως τοῖς δρᾶν δυναμένοις 
καὶ διὰ τῶν ἐν οὐρανῷ σημείων τὰ ἐσόμενα λέγον᾽ τῷ δὲ 
τῆς ψυχῆς χαρακτῆρε καὶ ταῖς περιφοραῖς; αἷς ὀνόματα" 
αὐτὸς ἔϑηκεν, περιέλαβεν αὐτὸ καὶ συνέδησεν" φυλακτήρια 
δὲ αὐτῷ περιῆψεν καὶ ἐν μέσοις ἥδρασεν τοῖς κόλποις τοὺς 

1 οὗ Τῖπη. 888 8 λυτός] αὐτὸσ 11 πθρ6 ἐστόν 
5 17 ἀμερῆ] ἀ 88. τη  ἀμερέσιν] ἃ ϑαρτῶ τῶβ. 88. χὰ δϑαδ τηῦ, 

00. ΘΥ ΒΒ βαρτα αὐστηααθ. δ 22. τελεϊὅτην (τ88. ΒΌΡΥΘ λε 
οὔ η) 27 ὀνόματα οΧχΣ ὄμματα 

10 
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εἰρημένους νόας. οἷον αὐτῶν, εἰ. βούλει, τῶν ἰύγγων συν- 
ϑήματα τῶν ἀτόμων καὶ ἑἕνοειδῶν" εἰ δὲ μὴ ἐκείνων ὡς 

ξενικωτέρων, ἀλλὰ τῶν γε προσεχῶν αὐτοῦ ϑείων αἰτίων. 

τοῦ μὲν Κρόνου τὸν πόλον εἶναί φασι σύμβολον" διὸ “καὶ 

ἄγκιστρον οἰκείως εἴρηται, τὸν ἀγκυλομήτην ἐκεῖνον ὡς ἀλη- 
ϑῶς μιμούμενον νοῦν᾽ τῆς δὲ ξωογόνου ϑεᾶς ὃ. ἄξων, 

εαμάν. πρόοδον ἀποτυπούμενος μένουσαν ἀκλι[ νῶς. καὶ] αὐτοῦ 

1 

μά σι 

2 

0 

φ 

σι 

τοῦ δημιουργοῦ λοιπὸν [εἰκὼν ὁ σ]φόνδυλος, σχῆμα ἔχων 
τοῦ εἰδοπο[οῦντος τ]ὴν κίνησιν περὶ ξαυτὸν καὶ τὸν ἄξονα, 

»-ἷὉὋ 2 τοῦ πρὸς ξαυτὸν ἐπεστραμμένου καὶ πρὸς τὰς αἰτίας ἀφ 
ὧν προῆλϑεν. καὶ μέχρι τούτων ἡμῖν ὁ περὶ τούτων λόγος 

ἐχέτω τέλος. 
“Τὴν δὲ τοῦ σφονδύλου φύσιν εἶναι τοιάνδε" τὸ 

μὲν σχῆμα οἵαπερ ἡ τοῦ ἐνθάδε' μέχρι τοῦ" ἐκείνην 

δὲ διὰ μέσου τοῦ ὀγδόου διαμπερὲς ἐληλάσϑαι 

[ρ. 6167]. 
Τὸν σφόνδυλον ὅτι ἀνάλογον λαμβάνει τῷ τοῦ οὐρανοῦ 

τμήματι τῷ ἄνωϑεν φαινομένῳ τῶν ὁρώντων, φανερὸν καὶ 
“" , . 2 ; Α ς2.Ἃκ ν ἢ - » 

εἴρηται πολλάκις" ἀπεικάξει δὲ αὐτὸν κατὰ τὸ σχῆμα τοῖς 
ῳ ,ὕ ’» ᾿ ζ Α } 3, ᾿ 

τῇδε σφονδύλοις, διότι καὶ οὗτοι τὸ μὲν ἔχουσι κυρτὸν 

ἔξωϑεν τὸ πρὸς τῷ ἀγκίστρῳ. τὸ δὲ ἔνδοϑεν ᾿ἐπίπεδον᾽ 
τμήματα γάρ εἶσι καὶ οὗτοι σφαιρικά. πλὴν ὅτι τὸν σφόν- 
δυλον ἐκεῖνον οὐκ εἶναι ναστόν, ἀλλὰ σύνϑετον ἐκ πολλῶν 
3 [4 2 ’ Ἁ “- Ἁ , ν᾽ ᾽ 

ἀλλήλοις ἐγκειμένων. καὶ τῶν μὲν μειζόνων ἐγπολπισαμένων 

τοὺς ἐλάσσονας καὶ περιεχόντων ταῖς κοίλαις αὐτῶν ἐπι- 
’ - Ἁ 3 ἢ 2 ; ἤ Α φανείαις. τῶν δὲ ἐλασσόνων ἐνηρμοσμένων ἐκείνοις κατὰ 

τὰς κυρτάς. ἐκγεγλύφϑαι γὰρ τοὺς μείξονας διαμπερές φη- 

1 ὑτιϑᾶθχη ὈΥϊσηϑιη νοεράν 6 ϑδύασμο μα ἴον Θοχηροϑι- 
ὑδτὰ ῥγδθοθάπηῦ ὑγϑᾶθβ νοηταὶ καὶ νοεραὲ ἱγμρίτα (6 Ομ ΔΙ ἀΔ1015 
ἀαϑυχηρύίθγατα ἰάθοαὰθ ξενικῶν: ἀἋ6 οὐ. ομϑ]α. 89) συνοχέων ἰ616- 
ἐθτομασθ. 64 δὴ ζὧν» τοῦ μὲν | φασὶ (σὲ Ῥοξὺ 118.}] 8 
φαϑὶῦ Ξ9. εἰδοποιοῦ, 580 ντοῦ 58. Ἐυ1Ι556. ρούθϑῦθ 10 τοῦ] τοῦ 
Δ τὸν ἴῃς. 24 ἀλλήλοις] ἄλλων (85.) ἄλλοισ : 
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σιν, χώραν παρέχοντας τοῖς. ἐλάσσοσιν᾽ διαμπερὲς δέ, ὡς 
δι᾿ ὅλων ξαυτῶν τοῦτο πεπονθότας, ἵνα καϑ' ἕκαστον αὖ- 
τῶν οἵ διορίζοντες κύκλοι τὰ βάϑη τῶν σφονδύλων. ἃ δὴ 
χείλη προσείρηκεν. αὑτοῖς ὁμόκεντροι ὦσιν" μὴ γὰρ ὄντων 
ὁμοκέντρων οὐκ ἔχει χώραν τὸ διαμπερές, ἀνομοίων ὄντων 
καὶ ἀνίσων τῶν βαϑῶν ἢ χειλῶν. οὕτω δὲ καὶ ἐν Τιμαίῳ 
πάντας ὁμοκέντρους ἐποίησεν τοὺς τῆς ψυχῆς κύκλους" 1. τεὅτ. 

9. τ » » »“ ἄφ᾽ ὧν λάβοιμεν ἂν ἀμφοτέρων, τῶν τε ἐνταῦϑα κἀκεῖ 
λεγομένων, ὡς ἄρα οὔτε τοὺς ἐκκέντρους προσίεσϑαι Πλα- 

τωνικόν ἔστιν οὔτε τὰς ἀνελιττούσας᾽" καὶ γὰρ τὸ πλῆϑος 
ὁρίζων τῶν τε κύκλων καὶ τῶν σφονδύλων καὶ ἕνα πασῶν 
ἄξονα ποιῶν ὡς [δὲ] διαμπερὲς ἐκγεγλυμμένων δῆλός ἐστιν 
ἐκείνων ἀπογιγνώσκων τῶν ὑποϑέσεων. Πλὴν ϑαυμάξειν 
2 - 2 ’ ι 4 - » [ 
ἄξιον, πῶς ἐν Τιμαίῳ μὲν περὶ ψυχῆς λέγων κύκλους 

ἑποίει μόνον ἀβαϑεῖς, ἐνταῦϑα δὲ περὶ σώματος σφονδύλους 
τίϑεται βάϑος ἔχοντας" ἔδει γὰρ συμβολικοῖς ὀνόμασιν χρώ- 
μενον ὅπου μὲν χρῆσϑαι τοῖς ἀσωματωτέροις, ὅπου δὲ τοῖς 
σωματικοῖς. καὶ οὕτως ἄμεινον τὴν μεσότητα νοεῖν τῶν 
ψυχῶν τῆς ἀμεροῦς οὐσίας καὶ μεριστῆς. ἐν κύκλῳ αὐτὰς 
ποιοῦντας καὶ διὰ τούτων ἐνδεικνυμένους τὸ μέσον τῶν 
9 ’ 4 « ’ ᾽ - 4, ’ 

ἀἁμεγεέϑων καὶ τῶν πάντῃ διεστώτων μεγεϑῶν, ἢ κρίκους 

τινὰς διαμηχανωμένους στερεοὺς τοὺς ψυχικούς, παντὸς 
κρίκου τῶν σφαιρικῶν ὄγκων συνϑετωτέραν ἰδέαν εἰληχότος 

᾿ Ν - - - 2.,» " ,. ἰγ ΓΝ καὶ διὰ τοῦτο τῆς ψυχικῆς οὐσίας ἅπᾳδοντος. ἥτις ἣν 

ἁπλουστέρα τῶν σωμάτων (καὶ τῶν» σφαιρικῶν ὄγκων. 
Εῤ δὲ διαμπερὲς ἐληλάσϑαι διὰ πάντων φησὶν τὴν 

ἠλακάτην, συντόμως καὶ τὴν αἰτίαν ἐξέφηνεν, δι᾿ ἣν ἦλα- 
κάτην τὸν ἄξονα προσείρηκεν, καὶ ὅτε παρὰ τὸ ἐληλάσϑαι. 

᾽ὔ Α “- 4 ’ 9 ᾿ 32. » τ «ἱ πάντων δὲ τῶν σφονδύλων μίαν ἠλακάτην ἐχόντων, περὶ ἣν 
πινοῦνται, πάντας ὁμοκέντρους ἀνάγκη φάναι" | καὶ τοῦτο 1.146 ν. 

8 δῃηΐθ ἃ ἂν ἀ προείρηκεν αὐτοῖσ 6 οἵ, ΤΊ. 8668 488 
14 ἨῸΠ ἀθΌΘΙ 5 τϊτΤδαΐ ΟὐΤ, 5648 ϑατηϊγθυ αὐαοὰ δ2ὅ ὄγ- 

κῶν] ὄντων 28 προείρηκεν 

5 
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- . 3 δηλοῖ τὸ τὴν ἠλακάτην ἐληλάσϑαι διαμπερές, ὅτι δι΄ ὅλων 
αὐτῶν εἷς ἐστιν ἄξων πεφοιτηκώς, περὶ ὃν ἡ κίνησις, περιαγο- 
μένων τε τῶν ἔνδον ὑπὸ τῶν ἐκτὸς καὶ τὴν ἰδίαν κίνησιν 
περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα ποιουμένων. Εἰ δὲ κύκλους ἄνωϑεν 

τὰ χείλη φαίνουσιν οἱ ὀκτὼ σφόνδυλοι, καὶ διττοὺς ἕκαστος 
τοὺς ἑκάστου τὸ βάϑος ὁρίξοντας καὶ διὰ τοῦτο διττὰ χείλη 
δεικνύντας, δῆλον δήπουθεν ὅτι οἱ ὁρῶντες αὐτοὺς πάντων 
5 ἣ " χὰ 2» 5.,.7 δ» ᾿ , ἦσαν κατωτέρω καὶ οὕτως ἄνωθεν ἐκείνων ξώρων τὰ χείλη 
κύκλους. ὥστε ὑπὸ τὴν σελήνην ἦσαν κἀκεῖθεν ταῖς ὕψεσιν 

10 ἐποιοῦντο τὰς ἀποτομὰς τῶν ὕλων καὶ τελείων τοῦ οὐρανοῦ 

σφαιρῶν" εἴτε γὰρ κατωτέρω τοῦ αἰϑέρος. οὐκ ἂν μόνας 
ἀποτομὰς ἑώρων ὀκτώ, ἀλλὰ πλείους (καὶ γὰρ τῶν κατω- 
τέρω τοῦ οὐρανοῦ σφαιρῶν) εἶτε ὑπὲρ σελήνην, ἐλάσσους 
ἂν ἑώρων [42] τῶν ὀκτὼ ἁποτομῶν. ὥστε ἀνάγκη ἐπ᾽ 
2 9 4 ᾿Υ͂ Φοω -- 9 ’ δ - ᾽ 3 ἄκρας αὐτοὺς ὄντας ὁρᾶν τῆς αἰϑερίας ἁψῖδος μόνας τὰς 
πασῶν τῶν τοῦ οὐρανοῦ σφαιρῶν ἀποτομάς. Καὶ μὴν καὶ 
τὸ ἕκαστον σφόνδυλον ἐκγεγλυμμένον εἶναι δηλοῖ τὸ μὴ 

Α ΟΥ͂ εν ’ ΟὟ - 2) ΟΥ͂ Α ναστὸν ἕπαστον ὑπάρχειν, ὥσπερ τῶν ἄστρων ἕκαστον καὶ 
αὐτὸν τὸν ἥλιον, ἀλλ᾽ οἷον ἁψῖδα σφαίρας ὑπάρχειν. καίτοι 
γε τοῦτο ἀτελέστερον εἶναν δοκεῖ" πῶς οὖν, ὃ ταῖς ὅλαις 

σφαίραις οὐχ ὑπάρχει, τοῦτο τοῖς ἄστροις ὑπῆρξε παρὰ τοῦ 
πατρός; μήποτε οὖν δεῖ λέγειν, ὅτε τοῦ κόσμου παντὸς καὶ 
σφαιροειδοῦς ὄντος (ὡς) μηδενὶ ἐλλείπειν καὶ πάντα περιέ- 

8ά χοντὸς ὡς ξαυτοῦ πληρώματα, τοῖς ἐν αὐτῷ μεμερισμένως 
δ τάδτ. ὑπάρχειν ταῦτα τοῖς [ μὲν τὸ μηδενὶ ἐλλείπειν εἰς τὸ 

[2 “5 ’ - 2) “μ , 3 σφαίρας εἶναι καϑάπερ τοῖς ἄστροις, τοῖς δὲ τὸ περιέχειν 
τὰ ἄλλα καϑάπερ ταῖς ὅλαις σφαίραις. καὶ γάρ ἐστιν τῆς 

κατὰ τὸ σχῆμα τελειότητος ἡ κατὰ τὴν περιοχὴν τῶν ἐντὸς 
ἤ . ᾽ Α 2 [ Α .- ϑεοπρεπεστέρα᾽ δύναμιν γὰρ ἐμφαίνει κρατητικὴν τῶν λοι- 

ζι 

οι 1 

2 ῷ 

1 ἐλασϑαι 6 τὸ] τὲ 9 σελήνἧσαν 12. ὑδ]65 ΟἿΟΌΙ 
Βα ΘΟΙῚΒ οὗ ὕθυτδθ, οἵ. ἢ. 667 18 σελήνην δα. ἴτω. 14 88 
4Ζ (οχρ. τὰ ἢ ἴτὰ. ἢ ἑπτὰ 586 δσρ. [ ὥστε] στε οὐ 8ιοο. 585. τα ἢ 
21 ὕλαις] ἄλλαισ 
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πῶν πάντων διὸ ταύτην μὲν τὴν. τελειότητα ταῖς ὅλαις 
σφαίραις ἀποδέδωκεν ὃ γεννήσας αὐτὰς πατήρ . ἐκείνην 
δὲ τοῖς ἐν αὐταῖς πεφιεχομένοις ᾿ἰἄστροις καὶ ὑπ᾽, αὐτῶν 
πινουμένοις. 

Τούτοις δὲ ἑπομένως εἴρηται καὶ τὸ τοῖς κάδοις ἐ ἐοικέναι 
τοῖς εἰς ἀλλήλους. ἐντεϑεῖσιν τοῖς ἐλάττοσιν εἰς τοὺς μεί- 
ἕονας᾽ τοιαύτη γάρ ἐστιν καὶ ἣ τῶν σφονδύλων ἔνϑεσις 
καὶ τὸ νῶτον αὐτὴν ἕν συνεχὲς ποιεῖν. μηδενὸς. γὰρ. ὄντος 
κενοῦ μεταξὺ τῶν ἐνηρμοσμένων σφονδύλων ἀλλήλοις ἕν 
που γίνεταν συνεχὲς νῶτον ἀπὸ τῆς κυρτῆς τῆς ἐνδοτάτω 
πάντων ἐπιφανείας ἕως τοῦ ἐξωτάτω κειμένου πάντων" 
τοῦτο γὰρ ὅλον τὸ βάϑος νῶτον ἐκάλεσεν καὶ. οὐχὶ τὴν ἐκ- 
τὸς μόνην ἐπιφάνειαν τοῦ μεγίστου τῶν σφονδύλων᾽ οὐδὲ 
γὰρ ἡ ἑνάρμοσις τῶν σφονδύλων ἐκείνην ἐποίησεν Μίαν, 
ἀλλ᾽ ἡ συνέχεια τῆς. ἐναρμόσεως διὰ τὸ μὴ παρεμπίπτειν : 
κενὸν συνεχὲς ποιεῖ τὸ ἐκ πάντων νώτων ἐννοούμενον νῶτον 
ἀπὸ πκυρτῆς εἰς κυρτὴν διῆκον, ἀπὸ τῆς ἐσχάτης ἐπὶ τὴν 
πρωτίστην. Εἰ δὲ καὶ τοῦτο ξητοίημεν, τί δήποτε τοσοῦτοι 
τὸ πλῆϑός εἶσιν οἵ σφόνδυλοι. λέγω δὲ ὀκτὼ τὸν ἀριϑμόν, 
ἵνα μὴ μόνον τοῦ σχήματος αὐτῶν τὴν αἰτίαν γιγνώσκωμεν, 
ἀλλὰ παὶ τοῦ πλ[ήϑους]; διαιρετέον [εἶναι πρῶτον αὖ- 1. 14θν. 
τοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, ῇ καὶ διήφηνται; καὶ θητέον, ὡς ἑνὸς 
καὶ [ἑπτὰ] τούτων ὄντων ἀναφέρεται μὲν. καὶ ἐπὶ τὴν ψυ- 
χὴν ἡ τοῦ πλήϑους αἰτία. καὶ γὰρ μία ἦν ἐκεύνη καὶ ξβδο- 
μαδιρή᾽ μέα μὲν κατὰ τὸ φύραμα τῆς οὐσίας καὶ τῆς ταυ- 
τότητορ καὶ τῆς ἑτερότητος, ἐξ ὧν ἐφυράϑη καὶ ἕν ὅλον 
ὑπέστη παρὰ τοῦ πατρός , ἑβδομαδικὴ δὲ κατὰ τὰς ἕπτὰ 
μοίρας, εἰς ὃς αὐτὴν διεῖλεν. τῆς μὲν οὖν ὁλότητος αὐτῆς 
εἰκὼν ὁ εἷς σφόνδυλος, περιέχων τε πάντας καὶ περιάγων" 
τῶν δὲ ἐκεῖ μοιρῶν ἐπτὰ οὐσῶν οἷ ἑπτὰ σφόνδυλοι φέρουσιν 

1 ἐξωτάτου 21 ῬΟΒΒΙΒ οἶμαι (ἄρτι πϑἃ.) 84 οἵ, Τίτα, 864 
80 ἐκεῖ] πϑιῖρθ ἐκείνης (αὖ Ὁ. 217, 4 ἐκεῖθ) 
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εἰκόνας. ὥστε πάσης οὕτως ὁμοῦ "τῆς ψυχῆς οἷον ἄγαλμά 

ἔστιν ἐμφανὲς ὃ σύμπας σφόνδυλος" καὶ ἔστιν δ᾽ τοιόσδε 
τῆς ἀποδόσεως. τρόπος Πλατωνικός, τοῖς ἐν Τιμαίῳ λόγοις 
ἑπόμενος καὶ ταῖς τῶν κύκλων ἐκείνων καὶ τῶν μοιρῶν 

ὅ διαιρέσεσιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔμοιγε καὶ οἵ ϑεολογικώτεροι τῶν 
λόγων προσάδουσιν, λέγοντες τὸν δημιουργὸν καὶ πατέρα 
τοῦ οὐρανοῦ, μοναδικόν τε ὄντα καὶ ἑξβδομαδικόν (μοναδικὸν 

μέν, ὡς πάσης ἑνιαίως ἡγεμόνα τῆς δημιουργικῆς σειρᾶς, 
ἐβδομαδικὸν δέ, ὡς τὴν νοερὰν ὕλην συμπληροῦντα καὶ 

10 χαίροντα μετὰ τῶν ἄλλων τῷδε τῷ ἀρυϑμῷ προσήκοντι. ταῖς 

νοεραῖς προύδοις) ἀμφοτέρων εἰκόνας ἐνθεῖναι τῷ οὐρανῷ, 
τῆς τὲ μονάδος καὶ τῆς ἑβδομάδος, τῆς μὲν τὸν ἕνα ηύκλον, 

τῆς δὲ τοὺς ἑπτά, τὸν μὲν μιμούμενον τὸ ἑἕνιαῖον αὐτοῦ 

14 κράτος, τὸν δὲ τὴν ἑἕπταπλασιαζομένην ὑφ᾽ ξαυτῆς πρόοδον. 
δ 1τάττ, ταῦτα δὲ [ ὅπως [ἔχει τῆς ἀ]ληϑείας ἴσασιν οἵ τῆς 8εο- 

παραδότου μετασχόντες μυσταγωγίας" οὺς ἀρκεῖ καὶ ταῦτα 

ἀναμνῆσαι τῶν νοερωτέρων ἐπιβολῶν περὶ τῆς εἰς τὰς ὀκτὼ 
σφαίρας τοῦ παντὸς οὐρανοῦ διαιρέσεως. 

Τὸν μὲν οὖν πρῶτόν τε καὶ ἐξωτάτω σφόνδυλον 
8) πλατύτατον τόν τοῦ χείλους κύκλον ἔχειν" ἕως τοῦ" 
ὄγδοον δὲ τὸν τοῦ δευτέρου [Ὁ. 6165]. 

Τίς μὲν (ἡ εἷς ἀλλήλους τῶν σφονδύλων ἔνϑεσις, εἴς 
οηται διὰ τῶν ἔμπροσϑεν᾽ ἐν δὲ τούτοις ὅτι μὲν τὰ βάϑη 
βούλεταν τῶν σφαιρῶν ἐπεκδιηγήσασϑαι, δῆλον᾽ τὸ γὰρ 

80 πλατύτατον εἶναί τινα τοῦ χείλους κύκλον καὶ ἕτερον ἧττον 
᾿ πλατὺν καὶ ἄλλον τούτων ἔτι ἧττον οὐδὲν ἄλλο παρίστησιν 

ἢ πῶς ἔχουσιν βάϑους οἵ σφόνδυλοι᾽ πλάτος γὰρ αὐτῶν 

καλεῖ τὸ βάϑος ὡς ἕν ἐπίπεδον νοῶν διὰ τὰς ἀποτομὰς 

δριξόμενον δυσὶ κύκλοις, τῷ τε ἐχτὸς ἑκάστου σφονδύλου 
80 καὶ τῷ ἐντός, καὶ ὅλον τὸ μέσον ἀμφοῖν κύκλον τοῦ πλά- 

9 ὕλην δά. . 10 τῶν ἄλλων 86. οὐτα οδύθυῖβ οϑύθηϑθ 
1ηὐ6]] οὔθ δ}15 α185 16 αὐἱ Ἰοουου5β ἀθ Ομ δι β10 15 Ἀ8Ό1018 
ταξουαοτττῦ 
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τους ὀνομάζων. διττὴ δ᾽ ἐστὴν ἡ γραφὴ τῆς ταῦτα τὰ βάϑη 
διοριξούσης λέξεως. καὶ ἡ μὲν προτέρα καὶ ἀρχαιοτέρα τοῖς 
μεγέϑεσιν ἀκολουϑεῖ τῶν καϑ'᾽ ἑκάστην σφαῖραν ἀστέρων, 
τῆς μὲν μείζονα περιεχούσης μεῖξον τὸ βάϑος λέγουσα, τῆς 
δὲ ἐλάσσονα ἔλασσον. οἷον μετὰ τὸν ἐξωτάτω σφόνδυλον, 
ὅς ἐστιν ὁ τῆς ἁπλανοῦς, περιέχων τοσοῦτον πλῆϑος ἄστρων 
κατεσπαρμένον κατὰ πᾶν αὐτοῦ τὸ βάϑος, ὧν ἕκαστον ἀπο- 
δείκνυσιν ὁ λόγος μείζονα τῆς γῆς, ὡς οὐ φαινόμενον ἀπὸ 
τῆς γῆς οἷον σημεῖον, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀνατολαῖς καὶ δύσεσιν 
κατὰ μέρη δύεσϑαι καὶ ἀνατέλλειν [ δρώμενον, τῆς γῆς {14ττν. 

πρὸς ἐκεῖνον τὸν κύκλον σημείου καὶ πέντρου λόγον ἐχού- 
σης; ὡς δηλοῖ [τὸ] πανταχόϑεν τὸ ἥμισυ τοῦ ξωδιακοῦ ϑεω- 
ρεῖσϑαι ὑπὲρ γῆς ὄν --- μετὰ τοῦτον δ᾽ οὖν τὸν ἀπλανῆ 
κύκλον πλατύτατον ὄντα διά τε τὰ μεγέϑη καὶ τὰ πλήϑη 
τῶν ἄστρων οὐδὲ ἐπὶ μιᾶς ἐπιφανείας ὄντων, ὡς ἔστιν δῆ- 
λον καὶ τοῦτο καὶ ἐκ τῶν διπλῶν φαινομένων ἀστέρων, τὸν 
τοῦ ἡλιακοῦ σφονδύλου τῶν λοιπῶν ἕβδομον ὄντα τῷ πλά- 
τει διαφέρειν, ἐπειδὴ καὶ ὁ ἥλιος τῶν πλανωμένων φαίνεται 
μείξων᾽ ἔπειτα (τὸν) τοῦ σεληνιακοῦ (καὶ γὰρ αὕτη πρὸς 
αἴσϑησιν τῶν πέντε μείξζων᾽ καίτοι τόν γε τῆς ᾿Αφροδίτης 

τινὲς μείζονά φασιν εἶναι τῆς γῆς, ὡς ἱστόρησεν ὁ Κάρ- 
πος); καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν τῆς ᾿Δφροδίτης (μείξων γὰρ καὶ 
αὕτη τῶν λοιπῶν φαίνεται), καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν τοῦ ᾿Δρεϊκοῦ 
(καὶ γὰρ τὸν ἴἄρεά φασιν ἐν τοῖς περιγείοις ὄντα μείξονα 
τοῦ Διὸς ὁρᾶσϑαι), καὶ ἐπὶ τούτῳ τὸν τοῦ Διΐου σφονδύλου 
καὶ ξξῆς τὸν τοῦ Κρονίου, καὶ τελευταῖον εἶναι τὸν τοῦ 
“Ἕρμαϊκοῦ" καὶ ἁπλῶς κατὰ τὰ μεγέϑη τῶν ἀστέρων καὶ 
τὸν σφόνδυλον ἔχειν τὸ πλάτος. Ἢ δὲ δευτέρα καὶ νεω- 
τέρα, κρατοῦσα δὲ ἐν τοῖς κεκωλισμένοις ἀντιγράφοις, μετὰ 

{ οὗ ἀοχοργ. 450, 10 ΟἸδομι. 174, 20 5Βαα. 12. ὡς] ὧν (ροΒ515 
οὐΐϑτη ὃ) 16 καὶ ροβὺ τοῦτο βυδρθοοΐστη [ τὸν] τὴν 17 ἴῃ 
1115 Ἰριὐὰγ αι Ομ υ15 ΟΙΏΏΘΒ ὨΌΙΏΘΥΙ ΟΘοΙηχηθσύθ!! ογϑηῦ 
28 1 1Ἰηὐοτργυθύθβ νϑύϑτη γϑ] ομθιη ρουβροχουιηῦ 
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τὸν ἐξωτάτω σφόνδυλον (κοινὸν γὰρ ἀμφοτέραις τοῦτο διὰ 
τὴν προειρημένην αἰτίαν, τὴν ὑπεροχὴν τούτου πάντως 
ἔχοντος πρὸς πάντας τοὺς ἐντός) εἶναι δεύτερον κατὰ τὸ 
πλάτος τὸν τοῦ ἕκτου" τοῦτον δὲ εἶναι τὸν τῆς ᾿Αφροδίτης" 
καὶ τρίτον τὸν τοῦ τετάρτου τοῦτον δὲ εἶναι τὸν τοῦ 

Ἐ. 1487. Ἴἄφεως" καὶ τέταρτον τὸν | τοῦ ὀγδόου, τὸν δὲ τῆς σελή- 

10 

1 

Ὡ 

ψι 

[πὶ 

ὧι 

νῆς εἶναι τοῦτον᾽ καὶ πέμπτον τὸν τοῦ ἐβδόμου, τοῦτον δὲ 
αὖ εἶναι τὸν ἡλιακόν᾽ καὶ ἕμτον τὸν τοῦ πέμπτου, τοῦτον 
δὲ εἶναι τὸν τοῦ Ἕρμοῦ" καὶ ἕβδομον τὸν τοῦ τρίτου, τοῦ- 
τον δὲ εἶναι τὸν τοῦ Διός" καὶ ὄγδοον τὸν τοῦ δευτέρου, 
δηλαδὴ τὸν τοῦ Κρόνου, λοιπὸς γὰρ οὗτος. καὶ ἴσως οἵ 
οὕτως λέγοντες ἔβλεψαν εἰς τὰ ἀπόγεια καὶ περίγεια κινή- 

ματα τῶν ἀστέρων, καὶ ἐφ᾽ ὧν πλείονα τὴν διαφορὰν εὗρον, 
ἐπὶ τούτων τὸ βάϑος ἔϑεντο πλεῖον τῶν σφαιρῶν" τὸ γὰρ 
μᾶλλον ἀπόγειον ἐλάσσονα κινεῖται, ὥστε τὸ ἔχον πλείω 
διαφορὰν τῶν ἀπογείων κινημάτων πρὸς τὰ περίγεια μᾶλλον 
γίνεται ἀπόγειον᾽ τούτῳ δὲ ἕπεται τὸ βάϑος εἶναι πλέον 
τῆς σφαίρας, ἐν ἢ τὸ ἑκάστου τῶν ἀστέρων ἐστὶν ἀπόγειον 
καὶ περίγειον᾽ ὥστ᾽ ἔχομεν ἀμφοτέρων τῶν ἐπιβολῶν τὰς 
ἀφορμάς. --- Εἴτε δὲ τὴν προτέραν εἶτε τὴν δευτέραν ἐγκρί- 
γοι τίς γραφήν, οὐ πάνυ συνάδουσιν ταῖς τῶν μετὰ ταῦτα 

τηρήσεσιν᾽ μᾶλλον δὲ ὅμως ἡ μὲν δευτέρα συμβαίνει πῃ 
τοῖς τὰς ἀνελιττούσας εἰσαγαγοῦσιν, ἡ δὲ προτέρα τὸ αὐτο- 
φυὲς ἔχει. τοῖς μεγέϑεσιν ἀποδιδοῦσα τῶν ἐνδεδεμένων ἐν 
ταῖς σφαίραις ἀστέρων τὰς ἐν τοῖς βάϑεσι διαφοράς, πλὴν 

ὅτι τῆς σελήνης ἡ ̓ Αφροδίτη μείξων, εἰ καὶ τὸ φαινόμενον 
ἀπ᾽ ἐναντίας ἔχει᾽ παντελῶς τῶν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἀστρονόμων τοῖς φαινομένοις ἀκολουϑησάντων ὡς τὸ εἰκὸς 
καὶ ταύτῃ καὶ τὰ βάϑη διαστησάντων ἀπ᾽ ἀλλήλων. ἔοικεν 

1 τοῦτο] τοῦτον 8 τοῦτον (ροδὺ πέμπτου) πέμπτον, τοῦ 
55. τηὃ 56α ΘΧΡ. 16 ἐλάσσονα) οἵ. 6. 8. Αὐῖϑυοῦ. α6 ΣΝ 
2910 8 ΤΏΘΟ ϑιηγτῃ. 18ὅ8.8 17 ἔπεσϑαι | εἶναι] ἵνα 21 μετὰ 
ταῦτα οἵ. Ῥ». 222, 2 δοί. ᾿ππηο(Ή. Ἱ͵ ἃ 
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δ᾽ οὖν ὃ. Πλάτων ἀκολουϑῆσαι τοῖς καϑ᾽ ξαυτὸν [ ἀστρο- ε 1τέ8ν. 
ψόμοις᾽ ᾧ καὶ δῆλον ὅτι οὐ πάντα ὃ τοῦ μύϑου διήγγειλεν 

ὡς ἰδὼν αὐτὸς τούτου πατήρ, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς προσέϑηκεν, 

ὅσα τοῖς κατ᾽ αὐτὸν εὐδοκιμωτάτοις ἤρεσεν". ὥσπερ δὴ καὶ 
τὸ τὸν ἥλιον ἕβδομον ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς εἶναι καὶ προσεχῶς ὅ 
ὑπὲρ σελήνην" οὐ γὰρ ἐνταῦϑα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν Τιμαίῳ 

[ρ. 890] τοῦτο φαίνεται λέγων. καίτοι γε οἶδα καὶ αὐτὸς 
ὅτι καὶ τοῖς μέσον τῶν ἑπτὰ τὸν ἥλιον εἰποῦσιν ἀστρονόμοις 
οὐ πάνυ δι᾿ ἀναγκαίων τοῦτο δέδεικται λημμάτων" ὕπως δὲ 
ὅλως ἐπεχείρησαν, εἴπομεν ἐν τοῖς εἰς Τίμαιον [ρ. 2ὅ 7Ἶ54α.] 

ἱκανῶς" ἀλλὰ τῶν παρὰ Χαλδαίοις ϑεουργῶν ἀκούσας, 
ὡς ἄρα ὁ ϑεὸς ἐμεσεμβόλησεν τὸν ἥλιον ἐν τοῖς 

ἑπτὰ καὶ ἀνεκρέμασεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἐξ ἄλλας ξώ- 

νας; καὶ τῶν ϑεῶν αὐτῶν, ὅτι τὸ ἡλιαχὸν πῦρ κραδίης 
τόπῳ ἐστήριξεν, καὶ δεδοικὼς μή πῃ κατὰ τὸν Ἴβυκον τιῦ 
παρὰ ϑεοῖς ἀμπλακὼν τιμὰν πρὸς ἀνθρώπων ἀμείψωμαι, 
τοῦτο δὴ τὸ χαὶ ὑπὸ τοῦ Σωκράτους [Ρμδοᾶν. 2498] 
ῥηϑέν, ἕπομαι μὲν τοῖς ἐκ τῶν ϑεῶν πεφασμένοις, λέγω 
δὲ ὅτι τῇ καϑ' ξαυτὸν ἀστρονομίᾳ περὶ τούτων ὃ Πλάτων 
συμφέρεται᾽ καὶ γὰρ ᾿ ριστοτέλης τοῦτον οἴεται τὸν τρόπον, 30 
ἑπόμενος τοῖς περὶ Κάλλιππον ἀστρονόμοις. ἘΠ δὲ δὴ πκρα- 
τοίη τὸν μὲν ἥλιον ἐν τῷ μέσῳ τάττειν τῶν ἕπτά, καϑάπερ 
οὗ ϑεουργικοὶ λόγον καὶ ϑεοί φασιν, τὸν δὲ Ἑρμῆν ὑπὲρ 
σελήνην, σκόπει τὴν τάξιν, ὕπως ἐστὶ προσήκουσα τοῖς τῆς 
γενέσεως ὅλης προστάταις. ὁ μὲν γὰρ ὡς καὶ τῶν ὁρατῶν 

πάντων. βασιλεὺς καὶ τὰς δημιουργικὰς δυνάμεις διὰ τῶν 
τοῦ φωτὸς ἀκτίνων ἀπομιμούμενος ὑπὸ πάντων δορυφο- ἐ. 149τ. 
θεῖται τῶν κοσμοχρατόρων, γενν[ῶν τε καὶ] ζωῆς πληρῶν 

μὰ 0 

[ φι 

8 ὅτε 11 Τα]ϊϑηῦχη ἀϊοῖδ, οὗ, ἴῃ ΤΊτη, 9ὅ89 9800 19 ὧσ 
55. τὴῦ ] ἄρα ὃ 6Χ ἄρασ (ά 6Χ ὦ τὰ) τοῦ 14 οὗ 46 οΥ. ὁ. 89 
20 οὗ Αὐἱβύοῦ, ταϑὺ. 4. 8. 1018}18 βαᾳ. δίχηρ!1ο. ἀ6. οϑϑῖο 498,4 5αα. 

22 8ῃ (τὸ τὸν 28 ὨΘΙ2Ρ6 καὶ (οἷν ϑεοί 421 δορυφορεῖν 
ὑθυττηθ5 ΘΒ ΓΟΙΟΡΌΤΌΙΩ 28 κποσμοχρατορικῶν τηϑ] 1. γενν 
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ζκαὶΣ ἀνανεάξων τὰς γενέσεις" ἀνωτέρω δὲ αὖ τρεῖς ἀρρε- 
νωποὶ δραστηρίους ποιήσεις ἐπιδεικνύμενοι κὰτὰ πάντα τὸν 
τῆς γενέσεως κύκλον, δ᾽ μὲν δυγκρίνων ὁ μέγιστος Κρόνος, 
ὃ δὲ διακρίνων ὃ μέγιστος άρης, ὁ δὲ συγκεραννὺς τὰς 
ἀμφοτέρων δυνάμεις καὶ κινήσεις" διὸ καὶ σύμμετρος ἡ τοῦ 

- »Ἥ »" 2 Διὸς ποίησις. τοῖς ϑνητοῖς. αἱ δὲ τῶν ἄκρων ὑπερβολαὶ δὲ 
-“ - ) αὐτὴν τὴν μονοειδῆ ποίησιν ἀσύμμετροι τοῖς συνϑέτοις 

εἰσίν, ἁπάσης μὲν τῆς γενέσεως διὰ συγκρίσεών τινῶν καὶ 
διακρίσεων ἐπιτελουμένης, τῶν δὲ συνθέτων ἀμφοτέρων τού- 

10 τῶν μεμετρημένως δεομένων. κατωτέρω δὲ ἄλλοι τρεῖς, ὧν 
οἱ ἄκροι ϑήλεις, μέσος δὲ ὃ Ἑρμῆς κοινὸς ὧν αὐτῶν, διότι 
δὴ τὸ γόνιμον μιμοῦνται τῶν αἰτίων τοῦ κόσμου καὶ παν- 
τοίων αὐξητικὸν [ἢ] προόδων. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἑνίξουσα διὰ τῆς 
2 ’ - 2 ; ᾽ . Α ͵ ᾿ Α 
ἑναρμονίου τῶν ἑναντίῶν Ἀρασεῶς ἢ δὲ σπληϑυουσὰ διὰ τὰς 

παντοίας κινήσεις καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν σχηματισμῶν καὶ 
τῶν ἀναβατικῶν δρόμων᾽ ὃ δὲ δὴ μέσος ἀμφοῖν συνάγων 
τὰς ἀμφοτέρων δυνάμεις, ὅσαι τὲ τὴν φύσιν πρυτανεύουσδιν, 
ς δ᾽ “, ΄ . ι Δ ᾿ . ἡ Α 9 ’ ὡς αἱ τῆς σελήνης. καὶ ὅσαι περὶ τὸ Ὀντῶς καλὸν ἀνεγεί- 

οουσιν, ὡς αἷ τῆς ᾿Αφροδίτης. ἢ μὲν γὰρ εἰδοποιεῖ τὰ ἔργα 
80 τῆς φύσεως. ἢ δὲ πληροῖ κάλλους καὶ ἀνακινεῖ πρὸς τὸ 

γεννᾶν" Μοῖρα γάρ, φησὶν ὃ Σωκράτης ἴβγρ. Ρ. 206], 
καὶ Εἰλείϑυια ἢ καλλονή ἐστιν ἐν τῇ γενέσει. διὰ 
δὲ τῶν Ἑ).)ομαϊκῶν λόγων κοινοῦνται μὲν αἵ τῆς. φύσεως 

1. 149ν. ποιήσεις, κρατεῖ δὲ τὰ καλλοποιὰ δῶρὰ τῆς ᾿Δφροίδίτης 
45 τῶν ὑλικῶν" διὸ καὶ ἄρρην οὗτος, ἐπιρρωννὺς τὰς ἕκατέρας 

δόσεις καὶ δυναμῶν. 
2 Α , ; “ . 2ὃϑ.», ν ἢ ’ 2.Ἃ ᾿ 
“Δλλὰ περὶ τούτων ἅλις" ἐκεῖνο δὲ προσϑέντες ἐπί τὰ 

ἑπόμενα χωρῶμεν, ὅτι τῶν μὲν προειρημένων γραφῶν ἡ 
προτέρα, καϑάπερ εἴπομεν, εἰς τὰ μεγέϑη τῶν περιεχομένων 

δι 

»ι ὧτ 

11. ἀνεάξ.»ν, οὐ αν 85. ἃ τοῦ [| αὖ] 8η αὐτοῦ" [ ἀργενωποὶ 
ὅ Ταρρίξου Ὀθαίΐνοϊαβ, Μϑῖ5 οὖ βαύασηαβ τα 8}1ν 011 18 διὰ] 

εἰσ τὰαἅ 16 Βρρ]6 ἀναβατικῶν {καὶ καταβατικῶν) 18 περὶ] 
δχρθοίδβ πρὸς δ ἐπὶ 
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ἐν. τοῖς πλάτεσιν ἀστέρων βλέπει καὶ οὐδὲ τὰ τούτων μεγέϑη 
διώρισεν ὡς τοῖς ὕστερον ἔδοξεν. ἡ δὲ τῶν μετὰ ταῦτα 
τήρησις τοῖς ἀπογείοις αὐτῶν ἐχρήσατο καὶ περιγείοις εἰς 
δήλωσιν τοῦ πλάτους τῶν σφονδύλων. οὐδὲ τοῖς ὕστερον 
τῆς τούτων καταλήψεως ἵκανῶς πιεσϑείσης. ἔστω μὲν γὰρ 
οἵων ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἐκκέντρου ΗΠ, τοιούτων ἡ ἐκ 
κέντρου τοῦ ἐπικύκλου" ἐπὶ μὲν Κρόνου ς καὶ Δ: ἐπὶ δὲ 
Διὸς 14 καὶ Δ ἐπὶ δὲ "άρεως 46 καὶ 4’ ἐπὶ δὲ ἡλίου 
Β καὶ 4 ἐπὶ δέ γε ᾿ἀφροδίτης ΜΙ' καὶ 1' ἐπὶ δὲ Ἑ μοῦ 
ΚΒ καὶ 4. ἐπὶ δὲ σελήνης ς καὶ Κ. ἀλλὰ τῶν ἐκκέντρων 
διαφόρων ὄντων (ἄλλος γὰρ καϑ' ἕκαστον) καὶ δηλονότι 
μειξόνων τῶν ὑψηλοτέρων καὶ αἵ ἔκ κέντρου καϑ᾿ ἕκαστόν 
εἰσιν ἄδηλοι τῶν τε ἐκκέντρων καὶ τῶν ἐπικύκλων᾽ ὕπου 
καὶ τούτων δοϑέντων οὔπω δῆλον ἑκάστης σφαίρας ἐστὶ τὸ 
βάϑος ὅσον, διὰ τὸ μὴ πάντως ἀκολουϑεῖν τοῖς μεγέϑεσιν 
τῶν ἐπικύκλων τὰ βάϑη τῶν σφαιρῶν ἐν αἷς εἰσιν. εἴπερ 
μηδὲ τοῖς μεγέϑεσιν τῶν ἀστέρων ἢ τῶν ἐπικύκλων ἢ τῶν 
σφαιρῶν ἀναγκαῖον τὸ βάϑος ἕπεσϑαι᾽ δυνατοῦ ὄντος καὶ 
μείξονα ἐπίκυκλον ἐν ἐλάσσονι βάϑει πκινεῖσϑαι καὶ ἀνάπαλιν 
καὶ ἀστέρας ὡσαύτως. ᾿4λλ᾽ ἐπὶ τὰ ἑπόμενα χωρῶμεν, το- 
σοῦτον εἰπόντες, ὅτι οὐδὲ κωλύεται ταῖς Ϊ τότε τηρήσεσιν ἴ. 1ὔοτ. 
ἑπόμενον τῶν περιγείων] καὶ ἀπογείων τοιαύτας ἰ ἀφορίξειν 
τὰς κα]τὰ τὸ βάϑος τῶν ἑπτὰ σφαιρῶν διαφο]ρότητας. 

Καὶ τὸν μὲν τοῦ [μεγίστο]υ ποικίλον, τὸν δὲ τοῦ 
ἑβδόμου λαμπρότατον" ἕως τοῦ" δεύτερον δὲ λευ- 
κότητι τὸν ἕκτον [ρ. 6165---6175]. 

ἹΜετὰ τὸν περὶ τοῦ πλάτους τῶν σφονδύλων λόγον περὶ 
τῶν χρωμάτων διαλέγεται τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων, λέγω 
δὴ τοῖς πλάτεσιν, ἀστέρων᾽ καὶ φησὶ ποικίλον μὲν εἶναι 

2. διώρισεν ὡς] διωρισμένοισ (νι ἀπίθ δ 1γ.) ὅ ὨΥΤΠΘΙ 6] 
ϑαπῦ, αἀο8 Ῥέοϊοιηδοαβ ἀαὺ ἴῃ Βγροίμθβ. Ρ. 46 βαᾳ. Ηδίτηδ, ῥγϑθ- 
ἰδ ΜΘΙΟαΣΙΙ, ααθια ἄδὺ ἴῃ ἰπβουϊρύϊοπθ 1018, ». ὅδ; 50115. πὰ- 
ΤΩ ΓΒ 8 δ τῷ 8|16ηῈ8 (οὗ, ΤΏΘο ὅτα. 168. 165) 20 ἔοτύ. ἀστέρα 

20 
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Α « , Ἁ Ἁ “« 9 “ 9 ἤ ν 2 ’ὔ τὸν τοῦ μεγίστου διὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων ἐν ἐκείνῳ 
τῷ κύκλῳ ποικιλίαν" τὸν δὲ τοῦ ἑβδόμου σφονδύλου λαμ- 

πρότατον, τοιοῦτος γὰρ ὃ ἥλιος" τὸν δὲ τοῦ ὀγδόου παρὰ 

τοῦ ἑβδόμου φωτίξεσϑαι, τὴν σελήνην δηλαδὴ λέγων" ἔχει 
λ ἐᾷ Α [ά 5.1 Α [γᾷ 1» 9 ’ 5 γὰρ αὕτη τὸ λάμπον ἀεὶ πρὸς ἥλιον, καὶ ἔστιν ἀμφοτέροις 
9 - 4 ἥ 9 Ἁ -οἪὟ »" 2 “ς“. ,7 -“ὝὌ " Α 

οἰκεῖον τὸ λαμπρόν, ἀλλὰ τῷ μὲν κατ΄ οὐσίαν, τῇ δὲ κατὰ 
ἢ } Ἁ “-“οο ᾽ Α 3 ΄ 

μετουσίαν. τὸν δὲ τοῦ δευτέρου, τὸν Κρόνον ἐνδεικνύμενος, 

καὶ τὸν τοῦ πέμπτου ξανϑόν πῶς ἔχειν τὸ χρῶμα" καὶ οὐδὲ 
ἁπλῶς ξανϑόν, ἀλλ᾽ ἐκείνων τῶν λαμπρῶν ξανϑότερον, ὅτι 

Α Α - 9 - ᾿ “-᾿ 7 ἤ . 

10 τὸ λαμπρὸν τῷ ἑἐρυϑρῷ καὶ λευκῷ κιρνάμενον γέγονεν ξαν- 
ὃν - 

ϑόν, ὡς ὃ Τίμαιος [ρ. 68] διώρισεν, ὥστε μίξει λευκοῦ 

καὶ ἐρυϑροῦ πρὸς τὸ ξανϑότερον ἀνεῖται τὰ τούτων χρώ- 
ματα. τὸν δὲ τοῦ τρίτου καὶ τοῦ ἕχτου κοινὸν ἔχειν τὸ 
λευκόν. εἰ καὶ ἧττον εἶναι λευκόν φήσιν τὸν ἕκτον" ὑπερ- 

1 ἔρυϑρον δὲ τὸν τέταρτον, οἷον δὴ καὶ δρῶμεν ὄντα τὸν τοῦ 

"άρεως. οὐκοῦν κατὰ δυάδας μὲν τῶν ἄλλων ἡ ἀπαρίϑ- 

μησις, ἡλίου καὶ σελήνης ὡς λαμπρῶν, Κρόνου δὲ καὶ Ἕρ- 

εἴδον. μοῦ δευτέρων ὡς ξανϑοτέρων, Δι[ὸς δὲ καὶ ᾿ἀφρο]δίτης 
ὡς λευκῶν [τρίτων] . .5.. ὑπερέρυϑρον χρῶμα. .1ὅ,. 

90 πρέπει γὰρ τῷ μὲν [ὡς] χαίροντι] διακρίσεσιν καὶ τῇ ἕτε- 
οότητίε τὸ] . . . - - ὃν καὶ τὸ χωρὶς ἄλλων ἔχειν τὴν ἰδιό- 
τητὰα τῆς χρόας καὶ τὸ εἶδος μέντοι πολὺ τὸ πυρῶδες ἔχον 
καὶ πρὸς τὸ ὀξὺ καὶ διαιρετικὸν ἐπιτήδειον τοῖς δὲ ἄρμο- 
μονίας καὶ συγπράσεως αἰτίοις τὸ λευκόν, ἀποκρύπτον τὸ 

ε6 σκοτῶδες πᾶν μετὰ τῆς πρὸς τὴν ὄψιν συμμετρίας ἀπλήκτως 

προσβάλλον, ὡς ὅταν γε λάμπῃ διαφερόντως . ἀνύποιστον 
γίνεται πρὸς αὐτήν" τοῖς δὲ συγκρίνειν καὶ συνάγειν ἐφιε- 
μένοις τὸ ξανϑόν, συναγωγὸν ὃν καὶ τοῦτο πλειόνων ἰδεῶν 
εἰς μίαν καὶ πασῶν τῶν ἄλλων, λαμπρότητος λευκότητος 

-“- ’ 2 

40 ἐρυϑρότητος" τοῖς δὲ πάντων ἡγεμόσιν τὸ λαμπρόν, ἄλλο 

21. ἴον. [ἐρυϑο]ὸν [ δὰ χωριστὴν ἑΚ2 μέντοι] μὲέντου Ὃν. 
οῦ ἀπλήμτως 5186 ΥἹἱ ΟΟΌΪΟΒ ἴθ ΥΙΘΠΒ 
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εἶδος ὃν πυρὸς καὶ ἀρκοῦν ξαυτῷ μόνον “εἰς τὸ δρᾶσϑαι" 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα χρώματα φαίνεται διὰ τὸ λαμπρόν, τοῦτο 
δὲ ὁρατόν ἐστι δι’ ξαυτὸ μόνον. προσῆκον οὖν χρῶμα τοῖς 
τῶν ὁρατῶν αἰτίοις καὶ οἷον πατράσιν ἦν τὸ τοιόνδε χρῶμα: 
μόνον αὔταρκες ὑπάρχον, μόνον εἰκόνα φέρον τοῦ νοητοῦ 

φωτός. Ὅτι δὲ τεσσάρων ὄντων τῶν ἁπλῶν χρωμάτων, 
λευκοῦ μέλανος ἐρυϑροῦ λαμπροῦ, τὸ μέλαν μόνον οὐκ ἔσχεν 

χώραν ἐν ἐκείνοις ἐμπυρίοις οὖσιν, αὐτὸ διὰ τὴν πρὸς τὸ 
γήϊνον τοῦ πυρὸς μῖξιν ὑφιστάμενον, εὔδηλον" ἀλλ᾽ ἀντὶ 

τοῦ μέλανος τὸ ξανϑὸν συγγενὲς ὃν τοῖς τρισὶν ἀποδέδωκεν 

ἐκείνοις ἡ φύσις τοῖς ϑυναγωγοῖς, πρέπον Κρόνῳ. μὲν τ. θά. 

διὰ τὴν. σύγκρισιν. ἧς ἐστιν αἴτιος, ὡς καὶ τὴν... εἷς 

αὐτὸν ἀναπέμπεσϑαι τῶν συγκρίσεων ἐσχάτην οὖσαν ταύ- 
την, Ἑρμῇ δὲ ὡς τὰ ἄκρα πανταχοῦ συνδεῖν ἐθέλοντι διὰ 
τὴν ἰδιότητα τὴν διαπορϑμευτιμὴν εἰς τὸ κοινωνικὸν λό- 

γοις δή τισιν καὶ συμβολαίοις, «ὃ τελευταῖόν ἐστιν εἶδος 
ἐνεργείας. 

Οὕτω μὲν οὖν τὰ τέσσαρα ταῦτα χρώματα διήρηται ἀπ᾽ 
ἀλλήλων: ἔχουσιν δὲ καὶ οἱ κατ᾽ αὐτὰ συνεξευγμένοι. τὴν 

προσήκουσαν σύξευξιν, ὡς εἴπομεν. ὁ ἥλιος μὲν καὶ ἡ σε- 

λήνη τὴν πατρὸς καὶ μητρὸς ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους σύν- 
ταξιν; Ζεὺς δὲ καὶ “Ἀφροδίτη τὴν τῶν τελεσιουργῶν αἰτίων 

ὧν ἐκεῖνοι γεννῶσιν καὶ ξωοποιῶν, Κρόνος δὲ χαὶ Ἑρμῆς 

τὴν τῶν τὰς γνώσεις προξενούντων" ὃ μὲν γὰρ νοερᾶς. ὃ 

δὲ λογῆς γνώσεως χορηγός" καὶ ὁ μὲν τῶν ξωοποιῶν τῆς 
γεννητικῆς ξωῆς, ὃ δὲ τῆς ἐπιότρεπτικῆς αἴτιος" καὶ ὃ μὲν 
τῶν δημιουργικῶν τῆς εἰδοποιΐας, ὁ δὲ τῆς κατὰ τὴν ὕλην 
ποικιλίας ὑποστάτης᾽ ἐν δὲ τούτοις τὰ πάντα, τῷ εἶναι τῷ 
ξῆν τῷ γιγνώσκειν, οὐ μόνον ἐν τοῖς γενητοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν 

9. ΒΙΠΔ1Π1ὰ π6ὸ ὑδιηθη θϑᾶθῃι ἴῃ Τίτη. 1648 12 ροβὺ τὴν 
1, τοὺν ἴπο., δὲ τομήν Π]Ποτατα ἀθνοχθίϊοπθυη -ΘΟΙα ΘΙ Οὐ δαὶ 
Θδχρθοῦύθβ 18 ἐσχάτων, οοττν. Ῥιΐχα 16 δῖ Μογουσίαβ ἃ]- 
Τἰχιδχη, ἰοιθὺ βθᾶάθχζη 20 οὗ δὰ Εἴττηϊο. 2344, 9 

10 

1 
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τοῖς ἀϊδίοις. τῆς δὲ τούτων ἑτερότητος καὶ διαιρέσεως εἷς 

αἴτιος, μιμούμενος τὴν νοερὰν πηγὴν τῆς τῶν ὄντων ἀπ᾽ 
ἀλλήλων διακρίσεως, ἣν ὑπεξωκότα καλεῖν ἐστιν ἔϑος τοῖς 
ἔκ τῆς βαρβάρου ϑεοσοφίας, ἕτερότητα δὲ τοῖς Πλά- 

ὅ τωνος φίλοις. καὶ τῷ μὲν εἶναι τὸ λαμπρὸν χρῶμα συγγε- 
νές, πρώτως ὃν ὁρατόν, ὡς τὸ εἶναι πρῶτον ἀνάγκη παρεῖς- 

ἔθάν. ναι τοῖς οὖσιν" | δι᾿ ἐκεῖνο γὰρ καὶ τὸ ξῆν ἐστιν καὶ τὸ 
γιγνώσκειν" τῷ δὲ ξῆν τὸ λευκὸν πρὸς τὸ λαμπρὸν οἰκείως 
ἔχον καὶ τῆς ἐκ τῆς ἀξωίας ἐγγιγνομένης μελαίνης καὶ 

10 σκοτώδους χρόας καϑαρεῦον᾽ τῷ δὲ γιγνώσκειν τὸ ξανϑὸν 
φίλον, συμμιγὲς ὃν ἐκ πάντων" καὶ γὰρ ἡ γνῶσις καὶ τοῦ 
ὄντος ἐπορέγεται καὶ τῆς ζωῆς, διότι κίνησίς τίς ἐστιν, καὶ 
τῆς ἑτερότητος. διακρένειν ἐθέλουσα τὰ ὄντα καὶ οὐ μόνον 

ἔκ πολλῶν ἕν, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ποιεῖν ἐξ ἕνός. 

1 Τὰ μὲν δὺῦν χρώματα τούτων εἰκόνες" εἰ δὲ μὴ παντά- 

πασιν ἐν τοῖς ὁρωμένοις ταῦτα τοιαῦτα φαίνεται, μάλιστα 

μὲν καὶ εἰς τὰς ἰδέας φήσομεν τῶν ἀστέρων ἀπιδόντα τὸν 
Πλάτωνα καὶ τὰς δυνάμεις τῶν ἀστέρων ταύτας οὕτως αὖ- 

τοῖς διανεῖμαι τὰς χρόας. εἰ δὲ μὴ τοῦτο παραδέχοιτό τις, 
80 ἐκεῖνό γε οὐκ ἄδηλον, ὅτι τοῖς ἐγγύϑεν ὁρῶσιν ἢ τοῖς πόρ- 

ρῶϑεν ἀλλοιότερα τὰ χρώματα φαντάξεται' ϑαυμαστὸν οὖν 

οὐδὲν καὶ τὸ ἐκεῖθεν ὁρώμενον λευκὸν διὰ τὴν σύμμιξιν 
τοῦ ἀέρος ἡμῖν μὴ φαίνεσϑαι λευκόν, καὶ μάλιστα ἐν νυκτὶ 
ϑεωμένοις᾽ ἢ τὸ ξανϑὸν μὴ ὁρᾶσϑαι ξανϑόν᾽ καὶ γὰρ παρ᾽ 

8 ἄλληλα τυϑέμενα τὰ χρώματα φαντάξεται οὐχ οἷά ἐστιν" εἰ 
δὲ παρ᾽ ἄλληλα, καὶ δι’ ἀλλήλων ὡσαύτως ἕτεροῖα προσπίπτει 
τοῖς ὄμμασιν ἡμῶν. ᾿4λλ᾽ ἐπὶ τὰ ἑπόμενα χωρῶμεν, ἱκανῶν 

ὄντων «τούτων» πρὸς τὴν ἐκ τῶν χρωμάτων ὡς ἀπ᾽ εἰκό- 
νῶν περὶ τῆς ποιήσεως τῶν ἀστέρων ϑεωρίαν. 

8 Κυκλεῖσϑαι δὲ στρεφόμενον τὸν ἄτρακτον ὅλον 

8 οὗ αθ οὐ. ομ81α. 21 10 καϑαρενόντων 868 τῶν ΘΧρ. 
18 αἰδογαύσυτη τῶν ἀστέρων 86]. 80 δὲ δὴ ῬΙαῦ. 

Ῥποσμῦβ, θᾶ. Κ ΤΟΙ], ΤΙ. 15 
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μὲν τὴν αὐτὴν περιφοράν" ἕως τοῦ" στρέφεσθαι ᾿ δὲ ε θότ., 

αὐτὸν ἐν τοῖς τῆς ᾿άνάγκης γόνασιν ἴρ. 6175}]. 

Περὶ τῆς κινήσεως ἐν τούτοις ὁ λόγος τῶν ὀχτὼ σφον- 

δύλων, οὐκέτι τῶν χρωμάτων" ταῦτα γὰρ τῶν ἀστέρων ἢ 

τῶν ἐν τοῖς σφονδύλοις, αἵ δὲ πκινήσέις τῶν σφονδύλων. ὅ 

καὶ γὰρ τὴν βραδύτητα καὶ τὴν ταχύτητα πρὸς τὰς τούτων 

κινήσεις ἀποβλέποντες διορίζομεν" ἐπεὶ οἵΓ γε ἀστέρες αὐτοὶ 

περὶ τὰ ξαυτῶν κέντρα κινοῦνται, καὶ ὅπως ἔχουσιν τάχους 

ἢ βραδύτητος πρὸς ἀλλήλους, ἐκ τῆς ὄψεως ἄδηλον᾽ ἀλλ᾽ 

ὅταν λέγωμεν τοὺς μὲν ϑᾶττον ἀποκαϑίστασϑαι, τοὺς δὲ τὸ 

βραδύτερον, εἰς τὰς τῶν σφονδύλων, ἕν οἷς εἰσιν, ἀφορῶμεν 

περιόδους" οὗτοι γὰρ περιάγουσι τοὺς ἀστέρας. καὶ ἡ μὲν 

ἁπλανὴς πάντας, καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ περιεχομένους καὶ τοὺς 

ἐν ταῖς ἄλλαις περιόδοις διὸ δὴ λέγεται μίαν εἶναι τὴν 

τοῦ ὅλου σφονδύλου περιφοράν, τῶν ἑπτὰ ᾿περιαγομένων 18 

ὑπὸ τοῦ ἐξωτάτου κατὰ τὴν ἐπὶ δεξιὰ κίνησιν. ἑκάστη δὲ 

τῶν ἄλλων περιόδων τὸν ἐν αὐτῇ περιάγει κατὰ τὴν ἕαυ- 

τῆς κίνησιν ἀστέρα᾽ καὶ ἢ μὲν διὰ πλείονος χρόνου, καϑά- 

περ ἡ Κρονία περίοδος, ἡ δὲ δι’ ἐλάσσονος, καϑάπερ ἡ τῆς 

σελήνης" αἵ δὲ ἄλλαι τούτων εἰσὶν ἀνὰ μέσον. τριῶν μὲν 

ἰσοδρόμων οὐσῶν, τῆς ἡλίου τῆς Ἑρμοῦ τῆς ᾿Δφροδίτης, 

τριῶν δὲ ἀνίσων πρός τε ταύτας καὶ ἀλλήλας, τῆς "άρεως 

τῆς Διὸς τῆς Κρόνου. ταῦτα μὲν οὖν μυριόλεκτα᾽ πρὸς 

τούτοις δὲ κἀκεῖνο δῆλον, ὕπως εἴρηται τὸ ἠρέμα περιά- 

γεσϑαι τὰς ἐντός" πασῶν γὰρ τούτων ἡ τοῦ ὅλου κίνησίς 86 

ἦστι θάττων" καὶ ὕπως ἐπανακυπλεῖσϑαι τὸν [ τέταρτον] ἐ. θὅν. 

, 0. χοῦ. .33. τὸν ὅλον σφόνδυλον. ὅτι] δὲ ἐν τοῖς 

γόνασιν στρέφεται τῆς ᾿ΑἸνάγκης. ὥσπ]εῤ ὑπὸ τῶν χειρῶν 

τῶν Μοιρῶν. σαφῶς αὐτοῦ διορίξοντος. λάβοις ἂν καὶ ἐν- 

τεῦϑεν, ὅσην οἴεται τὴν ὑπεροχὴν εἶναι τῆς ᾿Ανάγκης πρὸς 80 

ἘΘ 0 

1 φοράν Ρ]αῦ. 16 δεξιὰν 17 τὸν] τῶν 18 οὗ. βπαρ!το. 

6 οδοῖο 447. 4711 οἷοι: 91 οἵ Ηυβοι ποὰθ Φ8μγρ. 168, 809 
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τὰς Μοίρας. αἱ μὲν γὰρ δι᾽ ἐνεργείας ἔξω προϊούσης κινοῦ- 

σιν, ἣν συμβολικῶς ἡ διὰ τῆς χειρὸς ἐπαφὴ τοῦ κινουμένου 
“ ει Α 2 ’ὔ . ἷ“0λ Ἁ 5.» , 

παρίστησιν, ἣ δὲ πρὸ ἐνεργείας οὐδὲν γὰρ αὐτῆς πραττούσης 

ἀἁψόφῳ κελεύϑῳ μένων ἐν τοῖο γόνασιν αὐτῆς ὃ ἄτρακτο 
Ψ φο 4 μ 9 } { Η 0 ς 

κινεῖται. καὶ εἰ τοῦτος οὐκ ἂν εἴη κατὰ τὴν ὕλην ᾿Ανάγκη 
τῶ ΄ΐ-ᾷῳ 9 τῶν Μοιρῶν μήτηρ, οὐδ᾽ οὕτως, ὡς εἰώϑασι τὰς ὑποδοχὰς 

μητέρας καλεῖν. ἀλλ᾽ ὡς γεννητικὴ δύναμις ἐκείνων καὶ 

μονὰς τῆς ὕλης αὐτῶν τριάδος. «πρὸς» τούτοις γε μὴν 
αὐτὸ τὸ ἐν τοῖς γόνασιν κινεῖσϑαι δίδωσιν αὐτῷ τὴν τοῦ 

κυνεῖσϑαι δύναμιν" καὶ γὰρ τὰ γόνατα σύμβολα κινητικῶν 

ἔστιν παρὰ τοῖς ϑεοῖς δυνάμεων" ὅϑεν καὶ τοῖς ποιηταῖς 

εἴωϑεν λέγεσϑαι τό ϑεῶν ἐν γούνασι κείσθω. περὶ 
Ω ν}} 7 - δ Ρ) Ἁ 2 ᾽ 2 

ὅτου ἂν τύχωσι τοῦτο λέγοντες. ὡς εἰς τὰς ἐκείνων ποιήσεις 

καὶ κινήσεις ἀναφέροντες τὴν αἰτίαν τοῦ γινομένου" καὶ 

15 γὰρ ἐν τοῖς ἡμετέροις σώμασι ταύτην ἔχει τὰ γόνατα τὴν 

χρείαν τῇ φύσει. καμπῆς “τοῦ σκέλους καὶ ἐκτάσεως ἕνεκα 

γεγονότα παρ᾽ αὐτῆς. καὶ τοίνυν τῆς ἀνάγκης τὰς δυνά- 

μεις ἐνδιδούσης τῷ παντί͵ τὴν εἰς τὸ αὐτὸ συναγωγὴν τῶν 

19 κινήσεων καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ διάκρισιν καϑ' ἕνα λόγον 

ἔι 66:. καὶ μίαν τάξιν [. .ὅὅ. .ν τά. .3) τῷ ἐπιδέξια. .39͵ εἰ. 
᾽; . ’ 2 ;᾽ Α 27) 9 4 ν} Α 

κότως ἀμφοτέροις ἐνέϑηκεν [τὸν ἄτρα]κτον, ἐγκόλπιον αὐτὸν 

τῆς [ϑεοῦ ποιήσας]. 
2 - 

“4λλὰ περὶ μὲν τούτων ἱκανὰ τὰ εἰρημένα" δεῖ δὲ ἐφιστά- 

νειν, ὕπως ὥρισε μὲν τὸ πλῆϑος τῶν ὀκτὼ σφονδύλων. ἕνα 

85 δὲ διὰ πάντων ἐλάσας ἄξονα καὶ κινεῖσϑαι. περὶ τὸν αὐτὸν 

ἄξονα πάντας λέγων χώραν οὔτε ταῖς ἀνελιττούσαις δίδωσιν 

οὔτε τοῖς ἐκκέντροις οὔτε τοῖς ἐπικύκλοις οὔτε ὅλως ταῖς 

μεμηχανημέναις ταύταις ὑποϑέσεσιν. εἰκότως" οἷ. μὲν γὰρ 

τὰς ἐκπέντρους ὑποϑέμενοι σφαίρας κινοῦσιν αὐτὰς περὶ 
2 Ι νλ] Ἁ ῳ »)} ΄" Δ δ »} ’ ͵ 80 ἄλλο κέντρον ἢ τὸ τῆς ἀπλανοῦς, ἵνα τὰ ἀπόγεια κινήματα 

οι 

1 Φ 

20 αὐουϊϑιη αὐχσυσηαὰθ τού ἀδὺ ἔπ8ο, αὐγοαὰθ Θυτα ὑθηθὺ 
ϑθῃὺὰ 22. ϑεοῦ ποιήσας] 1... ου π. ἤ ἴτις. 28 οὗ Ῥε, τὴ Τίμα. 
2720 Ῥουου πάρι δρυᾶ ΤΆΘομθιη 200, 38 566. 
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καὶ τὰ περίγεια διαφυλάξωσιν. ἀναγκαῖον οὖν ἢ κενὸν 
εἶναι μεταξὺ τῶν σφαιρῶν μὴ ἐναρμοξζομένων ἀλλήλαις διὰ 

τὴν τῶν κέντρων παράλλαξιν, ἢ τὰς σφαίρας ἐπισυγχεῖσϑαι 
ἀλλήλαις, μὴ διωρισμένων τῶν ἐπιφανειῶν, ἵνα ἡ κατωτέρω 

᾿ 9 ; “Ὰ - νι ’ “ 2 μηδὲν ἀπολείπῃ μεταξὺ τῆς ἀνωτέρω καὶ ξαυτῆς, καϑ 
}: 2 ’ Ξ᾿ Ά 2 - ’ ν ἤ 9 μὲν ἐλάσσονα ἔχει τὴν ἐκ τοῦ κέντρου, ἐναρμοζομένη. καϑ' 

» 9 - ὃ δὲ μείζονα, χωροῦσα δι᾿ ἐκείνης" ἀλλ᾽ ἀνίσων τῶν πινή- 
σεῶν οὐσῶν ἐν τῷ τῆς μείζονος ἔσται ἡ ἐλάσσων, καὶ ἔσται 
καὶ οὕτω κενόν. εἰ δὲ τοῦτο ἀδύνατον, ἔσται τι ἄλλο σῶμα 

“Ἁ - ’ “Ὁ Ω ᾿ 3 Ἁ ᾿ »“ 2) ’ 
μεταξὺ τῶν δύο σφαιρῶν᾽ καὶ εἰ μὲν ἠρεμοῦν, ἄλογον μέσον 

εἶναί τι σωμάτων φύσιν ἀεικίνητον ἐχόντων σῶμα ἠρεμοῦν 
τὸν ἅπαντα χρόνον᾽ εἰ δὲ κινούμενον. εἰ μὲν συνεπισπώ- 
μένον ταῖς περιεϊ[χούσαις] . .35, οἰσθήσεται" τοῦ. .5ὃ, δ 6δν. 

2 ὁμαλές" ὥσϑ᾽ ἵνα. .1ἷ. ἔσται τι μεταξὺ ἐκείνων [ἀνωμ]άλως 
9 » φερύμενον. εἶ δὲ καϑ' αὑτὸ φερόμενον, εἰ μὲν κύκλῳ, πῶς 

νὴ μ Α “ ’ Ἁ Ὰ 2 Ἁ ᾿ οὐκ ὃν σφαιροειδὲς κινεῖται κύκλῳ κατὰ φύσιν; εἰ δὲ μὴ 

κύκλῳ, πῶς ἐν ἐκείνοις ἐστίν, [ἢ] μὴ (ὃν ὁμοειδὲς ἐκείς 
γοις καὶ δηλονότι φϑαρτόν; πᾶν γὰρ σῶμα κινούμενον ἐπ᾽ 

εὐθείας, στοιχεῖον δὲ ὕλως ὄν, οὐκ ἀϊδιόν ἐστι. καὶ μὴν 
Α 5 Ὁ ’» -- - 5 ’ ν᾿ ’ 3 Α Ἁ καὶ εἰ ἑκάστης τῶν σφαιρῶν ἴδιόν ἐστι κέντρον, εἰ μὲν καὶ 

τῆς τοῦ ἀέρος σφαίρας καὶ τῆς γῆς. ἀλλὰ τὰ “κέντρα διορίξειν 
οὐκέτι δυνατὸν τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ μέσου κίνησιν, τὴν δὲ 
ἐπὶ τὸ μέσον᾽ ἕνὸς γὰρ μὴ ὄντος τοῦ μέσου ταῦτα πάντα 
2) . ἣ ᾿ τ ἢ ’ ς ὔ , 2. οἱ 
ἄλογα᾽ πρὸς γὰρ ἕν τὸ μέσον ὁ τούτων διορισμός. εἰ δὲ 

τὰ στοιχεῖα τὰ τῇδε κατὰ τὸ τοῦ παντὸς μέσον ὥρισται ταῖς 
κινήσεσιν, πῶς τούτων μὲν αἵ κατὰ φύσιν κινήσεις πρὸς 

ἐκεῖνο γίγνονται τὸ μέσον, αἵ δὲ τῶν σφαιρῶν τῶν ϑέειο- 
τέρων οὐ περὶ ἐκεῖνο; καὶ γὰρ εἰ μὲν κράτιστον τὸ περὶ 
κέντρον κινεῖσϑαι τοῦ παντός, πῶς αἵ οὐράνιαι σφαῖραι 
ἄλλοις χρῶνται κέντροις; εἰ δὲ μὴ κράτιστον, πῶς ἡ ἁπλανὴς 

4 ἡ 85. τιῦ 11 ποϊαὶ ἢ ἴπ τι γὙϑ] εἰ ταυίᾶτθ 19 εὐϑείασ! 
δ 58. τηῦ οὗ, ἡ. 288, 11 ΟΡ ΏΪΟ δῦ Αὐἱβιο 8 80 δα ἄλλοισ 
ἴτα. γρ. οὐ τοῖσ ἀλλήλων 

10 

1ὅ 

80 



8 

ἘΠΞ ΤῊΝ ΠΟΛΊΤΕΙΑΝ 229 

περὶ ἐκεῖνο στρέφεται; κρείττων οὖσα τῶν ἐντὸς καὶ περιώ- 

γουσα τὰς ἄλλας: εἰ δὲ τοῦτο μὲν τῆς ἀπλανοῦς μέσον, 

ἄλλο δὲ τὸ τοῦ παντός, πῶς οὐκ ἐκεῖνο τὰς ϑέσεις ὁρίζει 

τῶν σωμάτων τὰς κατὰ φύσιν καὶ τὰς κινήσεις; ὡς γὰρ 

μένει πάντα κατὰ φύσιν, οὕτω καὶ κινεῖται κατὰ φύσιν᾽ 

καὶ εἰ μένει περὶ τὸ τοῦ παντὸς μέσον, καὶ κινεῖται περὶ 

αὐτὸ κατὰ φύσιν" καὶ εἶ κινεῖται, καὶ μένει. 

Ἐ, 67. Καὶ μὴν καὶ Ι τὸ τοὺς ἐπικύκλους ὑποτίϑεσϑαι παντά- 

10 

1 Φι 

2ὅ 

80 

πασιν ἄτοπον ἐ. ή .35. οὐκ ἔοικεν δὲ μηχανήματι ἡ .18. ησις, 

ἀλλ᾽ αὐτοφυὴς ὄντως ἐστίν. οἱ δὲ ἐ[πίμυ]κλοι πολλὴν εἰσά- 

γουσι τὴν τῶν μηχανημάτων ἔννοιαν" εἴτε γὰρ κυκλίδκους 

νοήσαιμέν τινας. ἐφ᾽ ὧν οἵ ἀστέρες ἔνεισι, κινουμένους ἐπὶ 

τῶν ὁμοκέντρων, πολλὴ ἀλογία κύκλους ἐν οὐρανῷ ποιεῖν 

ἀντὶ σωμάτων δινουμένους" εἶτε σώματα ἄττὰ σφαιφοειδῆ 

ταῖς σφαίραις ἐνδεδεμένα καὶ δι᾽ αὐτῶν φερόμενα καὶ τὰ 

ἄστρα ἐπὶ τούτων, ἔτι ἀδυνατώτερον καὶ πλασματωδέστερον" 

οὐδὲν γὰρ ἀπέοικπεν τοῦ ποιεῖν ἐπὶ δή τινῶν ὀχημάτων φξρο- 

μένους τοὺς ἀστέρας ὡς αὐτοὺς οὐ δυναμένους κινεῖσϑαι 

καὶ τῆς ἐφ᾽ ἑτέρων ὀχήσεως ὄντας ἐπιδεεῖς. γελοῖον δὴ 
τοὺς τὴν κίνησιν ὁμαλῆ φυλάξαι προϑυμουμένους οἴεσϑαι 

τοῦτο ποιεῖν, εἰ τὰ κινούμενα διπλασιάσαιεν᾽ ἔπειτα διὰ 

τίνα αἰτίαν ὃ μὲν ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ὧδε ἐπὶ τῶν ἐπι- 

κύκλων κινοῦνται, οἵ δὲ πέντε πλάνητες ἑτέρως: οἱ μὲν γὰρ 
τὴν ἄνω τοῦ ἐπικύκλου περιφέρειαν ἐναντίως τῷ ἐπικύκλῳ, 

τὴν δὲ κάτω, φασίν, ἐπὶ τὰ αὐτά" οἵ δὲ πλάνητες ἀνάπαλιν, 

τὴν μὲν ἄνω ἐπὶ τὰ αὐτά, τὴν κάτω δὲ ἐναντίως. οἵ μὲν 

οὖν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων ἐροῦσιν, ὕπως τὰ φαινόμενα 

διασώσωνται, τοιαύτας λαμβάνειν ὑποϑέσεις" οἱ δὲ εἰς φιλό- 

σοφον Μοῦσαν βλέποντες τὸ μηδὲν ἀλόγως γίνεσϑαν χρῆναι 

διαφυλάττειν᾽ ἐν οἷς μάλιστα μηδὲν εἰκῇ μηδ᾽ ὡς ἔτυχεν, 

8 ὀρίξει] δὲ βύρτϑ ὁ τα ὃ 91. ἐφή δυὺ ἐστή | οϑὺ [ησιδ, 
ΘΙΡῸ [ποίησις (νυν. δα. φυσικὴ, δημιουργικὴ) 12 εἰσί δᾶ. 
19 ὀχήσεων 28 οἱ δηΐθ μὲν τὰ] τιν τα ἷ 
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δῦ ἀλλὰ πάντα. κατὰ λόγον" [. .ὅ5. . ανον καὶ. .55. [σ]ωμά- ἐ θῖν. 

τῶν φύσει]. τῶν μὲν [γὰρ] Πυϑαγορείων παρακέλευσμα 

ἦν. ..οος δι᾿ ἐλαχίστων καὶ ἁπλουστάτων ὑποϑέσεων χρῆ- 

ναι τὴν φαινομένην ἀνωμαλίαν τῶν οὐρανίων ἀπευϑύνειν 

εἷς ὁμαλότητα καὶ τάξιν" οἱ δὲ ταῖς ἀνελιττούσαις χρώμενοι 

πολλοῦ δέουσιν τοῦτο ποιεῖν. πολλαπλασίας ὑποϑέσεις τῶν 

φαινομένων λαμβάνοντες καὶ σφαίρας δημιουργοῦντες ἀμυ- 
ϑήτους καὶ κόσμον κατασκευάζοντες ποικίλον, ἵνα μηχανή- 
σωνται τάξιν ἕνὸς ἀστέρος ἁπλῆν, καὶ οὔτε τοῦ πλήϑους 
οὔτε τῆς ποικιλίας δημιουργίᾳ πρέπουσαν αἰτίαν φράζοντες" 

πρὸς τῷ καὶ τὰς ὑποϑέσεις αὐτὰς ἐληλέγχϑαι παρὰ τῶν 

ὕστερον, ὡς μήτε πάντα τὰ φαινόμενα σώξειν δυναμένας 
μήϑ᾽ ὅσα καὶ σῴξουσιν ἀρκούντως ἀποδειηνύσας. 

Ταῦτα μὲν οὖν καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἐν τοῖς τῶν ὑπο- 

ϑέσεων βιβλίοις ἐπραγματεύσατο᾽ πολλῶν δὲ ὄντων καὶ ἄλ- 

λων, ὅσα λέγεσϑαι δυνατὸν πρὸς τὰς τοιαύτας ἀρχὰς τῆς 

περὶ τῶν᾽ οὐρανίων ϑεωρίας, τοσοῦτον ἡμεῖς τοῖς εἰρημένοις 

προσϑέντες ἐπὶ τὰ προκείμενα χωρῶμεν, ὅτι πολλῷ βέλτιον 

αὐτοῖς διδόναι τὴν κίνησιν τοῖς ἄστροις μεταξὺ τῶν ἀπλα- 

νῶν τεταγμένοις καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην σωμάτων, τῶν μὲν 
ἁπλῆν καὶ τεταγμένην κινουμένων κίνησιν, τῶν δὲ ποικίλην 
καὶ ἄτακτον, αὐτοῖς τεταγμένην ἅμα καὶ ποικίλην. τὸ μὲν 
γὰρ τεταγμένον οἰκεῖον σώμασιν ϑείοις,. ὧν ἐστιν ψυχὴ 
κατὰ νοῦν [. .....0. .«ταταυτ΄. .52... 

ἁπλῆν μὲν οὐκ οὖσαν, ἀλ]λὰ ὀρϑὴν καὶ ἔμφρονα καὶ τετα- 
γμένην, [ἧς] εἰκὼν ἡ τάξις. τὸ δὲ ἁπλοῦν οὐκ ἦν] πάν- 

τῶς σώμασιν οἰκεῖον δώματος γὰρ φύσις μεταβολῆς οὐκ 
ἄμοιρος, ὡς ἐν Πολιτικῷ [ρ. 2695] μεμαϑήκαμεν᾽ ὁπόταν 
οὖν τὰ σώματα μὴ τῶν πρωτίστων, ἀλλὰ τῶν δευτέρων ῇ 

1 διΐθ [σ]ωμάτων 1. στη Ἶπο. 2 πυϑαγορίων 8 ροδὺ 
ἦν 1. ὦ ταῦ ἃ, βϑπύθα δ δρύυσται καίριον 10 δηύθ τῇσ δαᾶ. 
τῆι ταἪῦἔἙ 14 50. ΑἸτπδρ. ΤΧ 586. 24. πθὴρ6 νοῦν [κινουμένη] 
ϑιηΐθ τὰ 1. δ γϑ] ἡ | ἴοτῦ. [ϑείῳ σώματι] χρωμένην 

μὲ 0 

20 

χρωμένην ψυχὴν τ. 68:. 
28 
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καὶ συνϑέσεως οὐκ ἀμοίρων, ἀνάγκη δήπου καὶ τὴν κίνησιν 

αὐτῶν εἶναι. τὴν κατὰ φύσιν τοιαύτην. Εἰ οὖν ἐν τοῖς 
» ἢ ᾽ } 5 - 7 2 “» 

πλανᾶσϑαι λεγομένοις τάξιν μὲν εἶναι δεῖ πάντως ἕν ταῖς 
τῳ 3 ΄“ὔὖ “ῳ περιόδοις, ἁπλότητα δὲ τῶν μὲν ὑπ᾽ αὐτὰ μᾶλλον, τῶν δὲ 

“Ψ . -“Ὸ - ΄- πρὸ αὐτῶν ἧττον, τοῦτο δεῖ σκοπεῖν, εἶ καὶ ἀνωμαλίας οὔ- 
δης ἡ τάξις ἐστὶν καὶ τὰς δοκούσας ἀνομοιότητας ἐν χρό- 

9 ’ υ Ἁ »] Α “4 ὔ νοις ἔχει τεταγμένοις, ὡς καὶ εἰς μυριοστὸν ἔτος δύνασθαι 
περὶ αὐτῶν εἰπεῖν, ὅπως ἕκαστα καὶ οἵας ἕξει τὰς ἀνελίξεις 

τῶν τοιούτων ἀνωμαλιῶν. εἴτε οὖν ϑᾶττον κινοῖτο καὶ βρα- 
9 »-“ν 

δύτερον τεταγμένως, εἴτ᾽ ἐπὶ τἀναντία προσϑέσεις ποιεῖται 
Ὶ καὶ ἀφαιρέσεις, εἴτ᾽ ἐπὶ τὸ ἀπόγειον ἢ περίγειον ἐν ὧρισ- 

μένοις χρόνοις φυλάττοντα τὴν τάξιν, οὐδὲν ἡμεῖς ἀνάξιον 
ἡγούμεθα τῶν κατὰ νοῦν κινουμένων ϑείων σωμάτων ὁρᾶν. 

Α Ἁ Α 49 ἉΑ Ἁ ἱν ΙΑ }] } Δ 9., » 7 τὸ γὰρ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως καὶ περὶ τὰ αὐτά, καϑ' 
Ω ἢ , Ε ο»ν Α , . 7 ὅσον κινουμένοις δυνατόν, ἔστιν ὁρᾶν καὶ ἐν τούτοις" ἄλλο 
γὰρ τὸ ὡσαύτως καὶ τὸ κατὰ ταὐτὰ καὶ τὸ περὶ τὰ αὐτὰ 
τῶν τε πρώτων ἐστὶ καὶ τῶν μέσων καὶ τῶν τελευταίων" 

6. 68ν. τοῖς γὰρ μέσοις ἕκαστον τούτων ἀποδοτέον με[[τὰ]. 1ἴ. ἀνο- 
μοιότητος᾽ ἐπεὶ [ἀνάγκη] τῶν ὑπ[ζὸ σε]λήνην εἶναι τὰ οἷον 

40 πα[ραδείγ]ματα πκ[ιἐν]ήσεων ἐν τοῖς προσεχῶς [αὐτῶν] ὑπερ- 

2 οι 

, ᾿ . : -» ᾽ ; , - 2. κειμένοις κύκλοις" οἷον τῶν [ἐν]αντίων κινήσεων, τῶν ἐπὶ 
τὸ ἄνω καὶ κάτω, τῶν ϑαττόνων καὶ βραδυτέρων. πασῶν 
δὲ τῶν ἐνταῦϑα κατὰ φύσιν ἄλλων ἄλλοις  Ἐ κ κ ἐκεῖ κατὰ 

7 -“7΄ὄ . "“- “4 9 9 » - ᾿ “« φύσιν ἐν τοῖς αὐτοῖς. οὔτε δι΄ ἀσϑένειαν τῆς ταχύτητος ἢ 
τῆς βραδύτητος ἐπεισιούσης οὔτε διὰ ζωῆς μεταβολὴν τῆς 

3 Α ς,» μ) ᾿ 2 ’ - ἢ Ἕ εἰς τὸ ἀπόγειον ἢ περίγειον οὔτε στάσει τῆς προσϑέσεως 
καὶ ἀφαιρέσεως διειργομένης, ἀλλὰ πανταχοῖ φερομένων τῶν 
2 “-. ’ Α 4 -“ ΝΣ « « Α 2 

ξεν σωματῶν διὰ τὴν τῶν ψυχῶν τῶν κινουσῶν πρὸς ἀλλα 

καὶ ἄλλα νόησιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς δυνάμεως, διὰ βούλησιν 

14 οἵ. ρο!ὐ. 2098 Ἰ6ο. Χ 8988 18 ΒΡΡὈΙΘγθα με[τὰ τῆς 
προσηκούσης], 588 1. δῖα ἄνομ. ὨδΘ6: γ.. μέσ (γ6] μεῖ)... 
98 οχοϊαιῦ γ᾿ σ. διανεμομένων τὰ | κατὰ φύσιν] κατ᾽ ἀμφοῖν (μ 
55.) τηὖ, ὕς ΒΌΡτα φ τι 
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ἀφομοιουσῶν τὰς ἐμφανεῖς κινήσεις τοῖς νοουμένοις" καὶ 

γὰρ σχήματα πολυειδῆ τῶν ἀστέρων ἐστὶν πρός τε ἀλλήλους 

καὶ τοὺς τοῦ οὐρανοῦ τόπους καὶ φύσεις ποικίλαι τὰς ἀφα- 

νεῖς ἀπογραφόμεναι τῶν εἰδῶν δυνάμεις. καὶ αἷ μὲν προσϑέ- 

σεις ἐκεῖ καὶ ἀφαιρέσεις τῶν ὑπὸ σελήνην ἐπιδόσεων εἰς 
᾿ 4 ᾿ δ Ι ᾽ 9 Ε ᾿ ᾿ 5 ἢ Ά 

τὴν ζωὴν καὶ ὑφέσεών εἰσιν αἴτιαι καὶ τὸ εἶναν καὶ τὴν 

εἰδοποιΐαν" αἵ δὲ βραδύτητες καὶ αἷ ταχύτητες τῶν δυσκινή- 

τῶν καὶ εὐκινήτων μεταβολῶν καὶ τῶν ἠρεμαιοτέρων καὶ 
2 ᾿ ω- ς οι 2 ιν» ᾿ , , 
ὀξυρροπωτέρων ξωῶν" αἵ δὲ εἰς τὸ ἄνω καὶ κάτω κινήσεις 

τῶν ἀνωφόρων ἢ κατωφόρων καὶ πρὸς τὸ μέσον ἢ ἀπὸ τοῦ 
μέσου φορῶν, ἐπεὶ καὶ τὰς αὐξήσεις καὶ μείώσεις τὰς τῆς 
σελήνης παἱ τὰς ἐκλείψεις ἀρχετύπους εἶναι τῶν ὑπ᾽ αὐτήν 

φαμὲν αἰτίας ἢ γενέσεων ἢ φϑορῶν. ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύτης μὲν 
διὰ τοῦ φωτὸς τὸ παράδειγμα ϑεωροῦμεν καὶ τῶν κατὰ ἴ. ὅ9τ. 
τὸ φῶς σχηματ[τσμῶν ὧν] ἀποτελεῖ" παρὰ δὲ τοῖς πέντε διὰ 
τῶν προσϑέσεων καὶ ἀφαιρέσεων. ἥλιος δὲ διὰ τὴν πρὸς 
πάντας ὑπεροχὴν ἀμφοτέρων μὲν τούτων ἄδεκτος. διὰ δὲ 

“Ὁ [4 ῖ ’ ᾽ὔ ’; «- 2 τῆς ϑάττονος καὶ βραδυτέρας κινήσεως δείκνυσι τῶν ἐναν- 
τιώσεων τῶν ἐν τῇ γενέσει περιέχων τὴν ἀϊτίαν, ἀνώμαλον 

10 

15 

ὁμαλότητα καὶ ἀνόμοιον ὁμοιότητα καὶ αὐτὸς ἔχων καὶ τῆς 30 
“ενήσεως ἐλαχίστην παράλλαξιν ποιούμενος" πάντες δὲ τῶν 
ἁπλῶν περιόδων καὶ τῶν ποικίλων, ἅτε ἐν μέσῳ τεταγμένοι, 
τὴν ἀνάλογον τάξιν διαφυλάττοντες. 

Καὶ τὰς μὲν ὅλας σφαίρας τῶν πλανωμένων οἰητέον 
ατὰ μίαν ἁπλῆν κινεῖσθαι φοράν᾽ εἴρηται γοῦν ἐν Τιμαίῳ 2 μ Ή φορ ΘηταΙ γΥ μαΐο 

[Ρ. 865] πάσας ὁ δημιουργὸς περιάγειν κατὰ διάμετρον καὶ 
3 ὰῸ ἐπ ἀριστεράν, τὴν δὲ ἀπλανῆ ἐπὶ δεξιὰ καὶ κατὰ πλευράν" 

93 » »" 
τοὺς δὲ ἀστέρας ἐπ αὐτῶν κινεῖσϑαι κατά τε πλάτη καὶ 

βάϑη περὶ τὰ κέντρα μὲν τὰ ξαυτῶν κινουμένους (πᾶν γὰρ 

σῶμα ϑεῖον κινεῖται κυκλικῶς), φέρεσϑαι δὲ καὶ περὶ αὐτὴν 

8 ὨΘΙΏΡΘ φάσεις 11 οἵ, Πῖοθθ 80. Ῥαϑυ γ- ΝΥΝΊ θθοχα 1 89 
᾿ΕἸστοῖο. 198,8 18 ἐπὶ ταύτης τα] ἐπεὶ ταύτην ταὶ 18 1. σχη- 
ματισμ (ιομ γ6] ων)... ὦ (1π0.). ἀπ|τελεῖ 20 τῆσδ 80 δὲ 585. τοῦ 

Φ 0 
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λοιπὸν τὴν οἰκείαν ἕκαστον σφαῖραν οὐχ ἁπλῆν φοράν, ἀλλὰ 

ποικίλην, πλέον ἢ ἔλασσον παρξξιόντα τὸν ἀκριβῆ λοξὸν καὶ 

εἰς ὕψος αἰρόμενα καὶ εἰς βάϑος κατιόντα, τινὰ δὲ καὶ εἰς 
τὸ πρόσω καὶ εἰς τὸ ὀπίσω φερόμενα κατὰ τὴν αὐτῶν βού- 

6 λησιν, οὐδαμοῦ τῆς περὶ τὰ οἰκεῖα κέντρα κινήσεως ἀφιστά- 
μενα. καὶ οὕτω δὴ καὶ τὴν αὐτῶν κινεῖσϑαι κίνησιν τὴν 

ι69ν. κυκλικὴν καὶ τῶν ὑπὸ σελήνην) πασῶν κινήσεων προ- 
[ειληφέ]ναι τὰς αἰτίας τ]ῶν κατ᾽ εὐθεῖαν, ἐν τῷ κυπλίξεσϑαι 
[τῶν εὐθυϊπόρων τὰς ἰδιότητας φορῶν ἐπιδειρινυμένους, τῆς 

10 ἄνω τῆς κάτω, τῆς εἰς δεξιὰ τῆς εἰς ἀριστερά, τῆς πρόσω 
τῆς ὀπίσω. τὰ μὲν οὖν ὑπὸ σελήνην σώματα μερικὰ κινεῖς 

ται προηγουμένως ἐπ᾽ εὐθείας, ἔχει δὲ τὸ κύκλῳ κατὰ μέ- 
ϑεξιν διὰ τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἐναντίων κινήσεων, τὰ 

δὲ ἄστρα ἔχει μὲν τὴν κυκλοφορίαν οἰκεῖον, κινεῖται δὲ καὶ 

18 κατὰ τὰς τῶν ἐπ᾽ εὐθείας κινήσεων ἰδιότητας, ἄνω κάτω 
πρόσω ὀπίσω, διότι προείληφεν ἐκείνων τὰς αἰτίας. ὥστε τὰ 
μὲν εὐθυπορικῶς κυκλίζεται, τὰ δὲ κυκλοφορικῶς εὐϑυπο- 
ϑεῖται. μέσην ἔχοντα τάξιν καὶ κίνησιν τῶν τὲ μόνως κυκλο- 
φορουμένων καὶ τῶν μόνως εὐθυπόρων, οἷόν ἐστιν ἕκαστον 

90 τῶν ἐνταῦϑα σύνϑετον. 
Ταῦτα ἡμεῖς ἐφιστάντες γράφομεν, ϑαυμάξοντες μὲν τὸν 

Ἰδάτωνα τῆς φιλοσόφου ϑεωρίας. ἀφελόντα τῶν οὐρανίων 

τὰς μεμηχανημένας αἰτίας τῶν κινήσεων, ἔχοντες δέ τι καὶ 

ὑπὲρ τῶν χρωμένων ταῖς ὑποϑέσεσιν ἐκείναις λέγειν. ἐπειδὴ 
86 γὰρ ἠβούλοντο μαϑηματικῶς σκοπεῖν καὶ ἐπὶ δακτύλων, ποῦ 

ϑᾶττον ἢ ποῦ βραδύτερον ἐκεῖνα φέρεται, καὶ λογίξεσϑαι 
τοὺς χρόνους, ηὑρήκασιν ὑποϑέσεις, καϑ' ἃς εὐεφόδευτος 
αὐτοῖς γίνεται τῶν χρόνων τῆς ἀνωμαλίας ἡ κατάληψις, οὐκ 

ἐκείνων οὕτω κινουμένων, ἀλλ᾽ ἡμῶν μὴ δυναμένων ἄλλως 
80 ϑηρᾶσαι τὴν κίνησιν ἢ τοιαύτας ὑποϑέσεις κατασπκευασαμένων, 

20 συνθέτων “28 οὗ ῬρΘΥΟΥ]]. ἂρ. Τθομθυ 201, 17 
80 κατασκευασμένων ταῖ, α 858. τη 59 
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δι᾿ ὧν τὰς ὁμαλεῖς λαβόντες κινήσεις κατ᾽ ἐπισύνϑεσιν δυνά- 
8 μξϑα τὰς ἀνωμάλους ] . . ... . ἐν. «30, χρόνους]. Σ ἴον. 

ὥσπερ ἂν εἰ {περὶ κπκζύλινδρ]ον κιν[ουμένου μύρμηκος 
ἑλικοειδῶς ἡμ[εῖς] τὴν . . . . .. ϑ[έλον]τες λαβεῖν ἐνοή- 
σαμεν [εὐϑεῖαν] ἐν τῷ κυλίνδρῳ τινὰ ὀρϑὴν καὶ περὶ αὖ- 
τὸν στρεφομένην, σημεῖον δὲ ἐπὶ τῆς ἐυϑείας ἄνωϑεν κατα- 

φερόμενον, εἶτα τὴν ἕλικα ἐξ ἀμφοῖν ποιοῦμεν ἐκ δυεῖν 

κινήσεων τὴν μίαν, οὐ τοῦ μύρμηκος ὡς δύο κινουμένου 
κινήσεις, ἀλλ᾽ ὡς μίαν τὴν ἐξ ἀμφοῖν. οὕτω γὰρ οἶμαι 
καὶ οἱ ἐκ τῶν μαϑημάτων τὴν ἀνώμαλον ἐξ ὁμαλῶν ποι- 
οὔσιν, ἵν᾿ ὅπερ εἴπομεν αὐτοὶ δύνωνται τοὺς ἀριϑμοὺς 
εὑρίσκειν τῆς ἀνωμαλίας διὰ τῶν ὁμαλῶν ὄντας καταληπτοὺς 
μόνως, ἐκείνων τοιούτων οὐσῶν καϑ' αὑτὰς ἀσυνϑέτων. 
οἷας οὗτοι ποιοῦσι διὰ συνθέσεως. καὶ γὰρ οἱ τὰ παρα- 
σήγματα κατασκευάζοντες λογισμοῖς χρώμενον μιμοῦνται τὴν 

᾿φρὸ λογισμῶν καὶ ἐπινοιῶν ἐκεῖνα δημιουργήσασαν φύσιν" 
καὶ οἵ χρυσὸν ποιεῖν φάσκοντες ἐκ μίξεώς τινων εἰδῶν, τῆς 

φύσεως πρὸ μίξεως ὧν οὗτοι λέγουσιν τὸ εἶδος ἕν τοῦ 
χρυσοῦ ποιούσης" καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πολλῶν οὗτος ὁ τρόπος; 
τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς ταῖς εὐμηχάνοις ἐπιβολαῖς τὰ ἔργα 
τῆς φύσεως ϑηρᾶν ἐφιεμένης καὶ ξητούσης, πῶς ἂν ἐγένετο, 
εἴπερ ἐγίνετο, καὶ ὡς δυνατὸν εὑρισκούσης. ἐπὶ δὲ τῶν 
ἀστέρων καὶ πρόφασιν αὐτοῖς ἡ ζήτησις ἔχει καὶ κατόρϑω- 

σιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἡ εὕρησις, ὕπως ἀποδείξωσιν ὁμαλῶς 
πάντα κινούμενα τὰ ἐγκυκλίως φερόμενα" τοῦτο γάρ φασι 
ϑείοις σώμασιν προσήκειν. καὶ ἔγωγε φαίην ἂν καὶ αὐτὸς ἐ τον. 
ἄλλ[οι]ς μὲν τὸ ὁμαλὲς μόνως. ἄλλοις [δὲ πάλιν τ]ὸ ἀνω- 
μάλως ὁμαλές, ἄλλοις δὲ [τοῖς ἐΐν γενέσει μόνοις τὸ ἀνώ- 

2 δηῃΐθ χρόνον 1. γίγν.... 180. 8 οἵ, ΟἸθοιι. 80, 8 ὙΠ. 
ΙΧ 1,16 4 γροβϑύ τὴν» 1. . συ ἴπο. 7 ἕλικαῦὺ 8. αρυπαϑδῦ 
ὧσ 1Ὁ ἀσυνθέτουσ 19 “ἐπ᾿ ἀπ᾿ 244. υδιζαύμτη εὕρεσις 
21 Ἰούου αλλ οὐ ὁ 8 γ6] 4 11ὐὉ.., ΘΥΡῸ ργϑοίδε οὐ γτᾶϑ. θχύασθ νἱά. 

28 μόνοις ϑΒυβρθοοίπτῃ (φερομένοις Ὁ) 

μι 0 

φῦ 
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μαλον μόνως]. μήποτε γὰρ οὐδὲ ἀνωμαλίαν χρὴ λέγεϊν, 
ἐφ᾽ ὧν αἵ ἀνταποδόσεις ὁμαλεῖς καὶ τάξιν ἔχουσαι πάντως 

ἀναγκαίαν. 
᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν παντός ἐστιν συλλογίσασϑαι" τὸ δὲ καὶ 

τὴν ἀπλανῆ κινεῖν ἐπὶ τὰ ἑπόμενα καὶ μοῖραν μίαν ἐν ἔτε- 
σιν ἀπλέτοις, οὐδὲ τοῦτο δήπου τῷ Πλάτωνι προσῆκεν. σα- 
φῶς λέγοντι τὰς ἐναντίας εἶναι κινήσεις ἐν τῇ ἀπλανεῖ καὶ 

τῇ πλανωμένῃ" καὶ γὰρ ἦν δέον καὶ τῶν ἐναντίων δυνα- 
στευόντων κατὰ τὴν γένεσιν ἐκεῖ προὔπάρχειν τὸ παρά- 

10 δειγμα, καὶ τῆς ἐν τοῖς νοητοῖς ταυτότητος καὶ ἑτερότητος 
πρῶτον μετέχειν τὸν οὐρανόν᾽ ἄλλης δὲ οὔσης ἐκεῖ κινή- 

ας ο, ν᾿ ᾿ 
σεως διὰ τῆς κατὰ τόπον μονῆς ἐν ταύτῃ ϑεωρεῖσϑαι τὴν 

ἐναντίωσιν Μουσῶν δὲ τὸν ὅλον οὐρανὸν συνεχουσῶν συμ- 

φωνίαν εἶναι τῶν ἐναντίων κινήσεων καὶ ὁμολογεῖν τῇ ἑτέρᾳ 
τὴν ἑτέραν. ἐπεὶ ὅτι γε καὶ ἡ περὶ τῆς ἀπλανοῦς δόξα ψευδὴς 

ὡς κινουμένης ἐπὶ τὰ αὐτὰ ταῖς πλανωμέναις, δῆλον" ἔδει 

γὰρ εἴπερ μάλιστα περὶ τὸν τοῦ ξῳδιακοῦ κινεῖται πόλον, 

πολλὰ τῶν ἀφανῶν ἄστρων ἐμφανῆ γεγονέναι καὶ τῶν ἐμ- 

φανῶν ἀφανῆ᾽ τούτου δὲ ὄντος ἀδυνάτου μηδὲ τὴν ἀπλανῆ 

κινεῖσϑαι περὶ τὸν τοῦ ἕῳδιακοῦ πόλον᾽ εἰ δὲ περὶ τὸν τοῦ 

παντὸς πόλον ἐκινεῖτο, τῶν ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων ὁρωμένων 
ἔμπροσϑεν ἄστρων ἐκβεβηκέναι τινὰ τὸν διὰ μέσων ἔδει 

κύκλον, ὅπερ ἐστὶ καὶ αὐτὸ παντελῶς ψεῦδος" εἰ δὲ τὰς 

ετατ. πολυϑρυλήτους ἐπανατείνοιντο τηρήσεις ὡς μαρτυρούσας 

86 [τῇ ἐπὶ τὰ ἑπόμενα κινήσει τῆς ἀπλανοῦς, καὶ ἡμί εἴς τῶν 

Χαλ]δαίων ἕξομεν τηρήσεις λέγειν πάϊνυ ἐναργῶς] παρα- 

ψι 

μὰ [δὶῖ 

2 Θ 

δ᾽ 56. Θαμπᾶρηα τηούστα αἀαθτη 5061185 ϑυσϑηῦθβ [ οορτῦαγα σἹάθ- 

[τ ἄθ φυβθοθδβίομθ, αὐ86 ὕϑταθη βθουπᾶστῃ ΗΙρΡρϑυοματϊη οθη- 

ἰθηΐβ ὉΠ ΗΪ5. ῬΘΥ βίπραϊαβ θοῦ ρατύθβ 12 διὰ] ἄλλα: οὐτη. 101 
(μι 68,610) ἀϊνουβαβ δἰ ταούαβ, 16 (ἐν τῇ γενέσει) αἰνθυβιθδβ δϑύ 

τπούαβ οὖ αὐἰοίϊ 18 ργϑθοθββίο 8] θϑβϑὺ, ἤθατθ οἶγοϑι ΖΟαΙ8ΟΙ 

πθαὰθ οἶτοῦ ταὰπαϊ Ῥο]υτη 5ἰάθτα ροββθηῦ ΤΩΟΥΘΙ]: ΘΥΡῸ 0. Θϑᾧ 

ριϑϑοθαθῖο 20 τοῦ διὰ μέσων --- σοᾶϊθοῖ 24 ἐπανατείνοιντο] 
ἐροβῦ οἶπ8. ταῦ 26 οἵ ἴῃ Τίτα. δ1τὰ Ῥ]1πη. 1198 ὅθπ. ατι ποὺ. ΠῚ 29 



286 ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

δούσας ἐξ ἁμυϑήτων χρόνων, πο[ζαι] καὶ ὅλων κοσμικῶν 

περιόδων καὶ ἀπ[οκα]ταστάσεων. ἦσαν ἱστορίαι" προσϑήσω 
δὲ Χαλδαίοις καὶ Αἰγυπτίους. καὶ τί δεῖ Χαλδαίους καὶ 
Αἰγυπτίους λέγειν; ἀλλὰ πρὸ τούτων αἵ τῶν ϑεῶν φῆμαι 

σαφῶς τὰ αὑτῶν εἰδότων καὶ οἵ χρησμοὶ τήν τε ἁπλανῆ 
κινεῖσϑαί φασιν οὕτως, ὡς καὶ ὁ Πλάτωνος λόγος, περιά- 
γουσαν τὸν ὅλον οὐρανὸν ἐπὶ δυσμάς, καὶ πρὸς τούτοις 
ἑπτὰ μόνας εἶναι τὰς λοιπὰς περιόδους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπικμύκλους 

οὐδὲ ἀνελισσούσας οὐδ᾽ ἄλλον τινὰ τοιοῦτον κύκλων ὄχλον᾽ 

οἷς χρὴ πειϑομένους τὰς εἰρημένας ἐπιβολὰς κρατύνειν, 
τοῖς μηχανήματα βουλομένοις ἴστάνειν ἐπὶ τὸν οὐρανὸν 
πὰραχωρήσαντας ὡς χρείας ἕνεκα καὶ ἀνθρωπίνων λογισμῶν 
ταῖς ὑποϑέσεσι ταύταις χρωμένοις" εἰ δ᾽ ὡς πειϑόμενοι 

ταῦϑ᾽ οὕτως ἔχειν λέγουσιν, οὐχ ἡμεῖς γε προσησόμεϑα 

τοὺς λόγους. 
Ἐπὶ δὲ τῶν κύκλων αὐτοῦ ἄνωϑεν ἐφ᾽ ἑκάστου 

βεβηκέναι Σειρῆνα συμπεριφερομένην, φωνὴν μίαν 
ἱεῖσαν, ἕνα τόνον" ἐκ πασῶν δὲ ὀκτὼ οὐσῶν μίαν 
ἁρμονίαν συμφωνεῖν [ρ. 617]. 

Τίς μὲν ὃ Μοιραῖος ἄτρακτος καὶ ὁποίας ἔχει τῶν σφον- 

δύλων διαφοράς, εἴρηται διὰ τῶν ἔμπροσϑεν" ἐν ᾿δὲ τούτοις 
εἰσάγει λοιπὸν τὰς ἐφεστηκυίας τῇ κινήσει τοῦ ἀτράκτου 
ϑείας καὶ ἀσωμάτους ὑποστάσεις, καὶ τούτων τὰς Σειρῆνας 

πρώτας λέγων ἐφ᾽ ἑκάστου κύκλου μίαν βεβηκέναι καὶ συμ- 
ἶ 21 περιφέρεσϑαι τῷ κύκλῳ τῷ ἱ. .“᾿.. ἐμ. «“᾿-. ὁ τόνος τιν. 

οὐϊχ ἥκιστα πρέπων τοῖς μουσικοῖς λόγοις. 1", [σ]ημαίνει 

τὸν ἕνα φϑόγγον καὶ τὸν ἁπλούστατον ἦχον᾽ ἡ μὲν γὰρ 
μία φωνὴ δηλοῖ τὴν ἀμετάβολον τοῦ τῆς ἐνεργείας εἴδους 

εἷς ἄλλο καὶ ἄλλο μέλος ὕπαρξιν, ὡς ἕκάστης Σειρῆνος ἀεὶ 

1 ποῖαι] 0 10. 4 οἵ. ἅ6 οὐ. ομδ]α. 842 ὅ αὐτῶν 
7 πρὸς] πρὸ 11 ἱστάνειν βαβρθοούμη 18 ἐἰεῖδαν 19 ξυμφω- 
νεῖν ῬῚ]. 20 οὗ δᾶ 564αα. Μϑογ. ἴπ βοίηῃ. Π 8 | ἔχειν 
δ Ῥοϑὺ ἐμ 1. π, οατρὸ ἀναπέμπ- 1 διΐα ὁ 1. δὲ 
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18 

24 
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τὴν αὐτὴν ἴείσης φωνήν" ὃ δὲ εἷς τόνος τὴν ποιὰν φωνὴν 
ἐδήλωσεν εἰς ἑνὸς ἀπήχησιν φϑόγγου τελοῦσαν᾽ παρὰ γὰρ 

τὴν τάσιν καὶ ὃ φϑόγγος καλεῖται τόνος. καὶ τέλος ὀκτὼ 
τῶν κύκλων καὶ τῶν Σειρήνων οὐσῶν μίαν ἁρμονίαν ἔκ 

πάντων ἀποτελεῖσϑαί φησιν, οἷον τὴν διὰ πασῶν, ἐν ὅροις 
μὲν ὀχτὼ ϑεωρουμένην, ἑπτὰ δὲ διαστήμασιν, ὡς τῶν ΣΕει- 
ρήνων τὰς ἐνεργείας εἰκάσϑαι φϑόγγοις, ἐξ ὧν ἡ διὰ πασῶν 
ἡ κατακορεστάτη τῶν συμφωνιῶν, καὶ κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν 
εἶναι τὰ διαστήματα τῶν φϑόγγων, ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς νή- 
τῆς κάτωϑεν καὶ τελευτῶντα εἰς τὴν ὑπάτην ἀνωτάτω οὖ- 
σαν᾽ δεῖ γὰρ τὰ ἀνωτέρω κινεῖσθαι ϑᾶττον, κἂν δοκῶσιν 
αἵ ἀποκαταστάσεις εἶναι πολυχρονιώτεραι τῷ μείζονα λόγον 

ἔχειν τοὺς κύκλους αὐτοὺς τοῖς μεγέϑεσι πρὸς τοὺς κύκλους 
ἢ τὰς κινήσεις αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας" τοῦτο γὰρ δοκεῖ συμ- 

περωνῆσϑαι παρὰ πᾶσιν. 
Τούτων δ᾽ οὖν οὕτως αὐτῷ διατεταγμένων, ὡς εἴρηται, 

τίνας εἶναι ῥητέον τὰς Σειρῆνας ταύτας; τὸ μὲν οὖν δὴ 

λέγειν τὰς Μούσας εἶναι καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἡμᾶς προστιϑέναι 

τὴν λοιπήν, ἵνα τὸν τῆς ἐννεάδος συμπληρώσωμεν ἀριϑμόν, 

40 οὐκ ἔστιν ἑπομένων ταῖς δήσεσιν᾽ πρὸς τῷ καὶ τὸ συμπερι- 
ει τον. φέρεσϑαι τοῖς κύκλοις τὰς Σειρῆνας καταδεε[ στέρας] 

2 ὧι 

εἶναι τῶν Μουσῶν. .3... α. ἰδ. .Ὅν., ψυχικῆς σωμα- 
τις. .16, φωναῖς τῶν Μουσῶν εἶν[αι] διὸ καὶ ἐναρμ[ονίους] 

ἔχειν κινήσεις καὶ τοῖς κύκλοις οἷς ἐϊπιβε]βήκασιν προξε- 

νεῖν τὴν ἔρρυϑμον κίνησιν] πανάληϑες. τίνα οὖν οὐσίαν 
, ᾽7ὔ 9 7 ὧ’ Ἁ Ά Α ᾽ 2 9 - 

καὶ τάξιν ἐχούσας; ὅτι μὲν δὴ πρὸ σωμάτων οὔδας ἀναγκαῖον 

καὶ προσεχῶς ἐφεστώσας τοῖς κύκλοις εἶναι ψυχὰς αὐτάς, 

δῆλον, ἐπεὶ καὶ τὸ συμπεριφέρεσθαι τοῖς κύκλοις κινεῖσθαι 

:.» «ὁ. 

δὴ 58. 2 ροϑύ αρ ϑαυῦ ν| πθιηρ6 [νοερᾶς] ψ. σ. ἀθίπαθ πΒο- 
νσατα δπαπίϊθύσχη, αὖ ῬΘΥδρΥ μα ἴτη. δαροβιῦδ᾽ ἀθτηοπβίγαῦ 
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δήπου μεταβατικῶς αὐτὰς ἀναδιδάσκει. καὶ εἰ μὴ μῦϑος ἦν, 
5 “᾿ » » Α ’ ’ . “ εἶπεν ἂν ταῖς Σειρῆσιν τοὺς κύκλους συμπεριάγεσϑαι᾽ νῦν 

δὲ ὡς φιλοῦσιν οἵ μυϑοπλάσται ποιεῖν, ἀνέστρεψε τὴν τάξιν 
καὶ τοῖς κύκλοις εἶπεν συμπεριφέρεσϑαι τὰς Σειρῆνας. εἰ δ᾽ 

οὖν κινοῦνται καὶ αὐταὶ κυκλικῶς κατὰ τὴν ἀσώματον κίνη-. 

σιν, ἀνάγκη δήπου ψυχάς τινας αὐτὰς εἶναι νοερῶς ζώσας" 

γοῦ γὰρ εἰκὼν ἡ περιφορά, καϑάπερ ὃ ᾿4ϑηναῖος ξένος 
ἐδίδαξεν [16ρ. Χ 8979], καὶ ψυχαὶ περιάγονται διὰ νοῦν. 
εἰ δὲ ταῦτα ἀληϑῆ, συνάᾷδει ταῦτα τοῖς ἐν Τεμαέῳ [ο. 8δ554α.] 
περὶ τῶν ϑείων ψυχῶν πεφιλοσοφημένοις, ὡς ἄρα ἐκ τῶν 
ἁρμονικῶν ὑφεστήκασι λόγων" εἰ γὰρ τὴν κίνησιν αὐτῶν 

ἐναρμόνιον εἶπεν, ἔχοιεν ἂν κατ᾽ οὐσίαν τοὺς λόγους τοὺς 
ἁρμονικούς, ὡς καὶ ἐκεῖνος εἶπεν" καὶ εἰ περιφέρονται., καὶ 
αὐταὶ κύκλοι τινές εἶσιν, ὥσπερ φησὶ καὶ ὃ Τίμαιος [ρ. 865]. 
καὶ εἰ μίαν φωνὴν ἀφίησιν ἑκάστη καὶ ἕνα τόνον, λογικαὶ 

πάντως εἰσὶ κατ᾽ οὐσίαν, ἁπλαῖς χρώμεναι καὶ ἀσυνϑέτοις 
ἐνεργείαις καὶ οὐχ οἵαις αἵ ἡμέτεραι, συλλογιξόμεναι, καὶ ᾿ 
[εἰκά] ξ[ουσ]αι ἄλλ[ζοτε] ἄλλως. ἕνα τὰ ὄντα γνῶσιν" π[ά- 5. 18ν. 

Α 2 » - ς , τ , λιν] δὲ εἰ μίαν συμπληροῦσιν ἁρμονίαν. οἷον χορεύουσ]ιν 
-“ ΟΥ̓ -- - πᾶσαι περὶ ἕνα κορυφαῖον τὴν [τοῦ ὅλου] κόσμου ψυχήν. 

Σειρῆνας μὲν οὖν αὐτὰς ἐκάλεσεν, ἵνα ἐνδείξηται τὴν ἂρ- 

μονίαν σωματοειδῆ πάντως οὖσαν, ἣν αὗται τοῖς κύκλοις 

ἐνδιδόασιν" οὐρανίας δὲ Σειρῆνας, ἵνα τῶν γενεσιουργῶν 

διακρίνῃ ταύτας Σειρήνων, ἃς δὴ καὶ αὐτὸς ἀλλαχοῦ [Ῥμδοᾶν. 
ς »" 

2595] συμβουλεύει κατὰ τὸν Ὁμηρικὸν ἐκεῖνον Ὀδυσσέα 

παραπλεῖν. ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μὲν ἀπὸ δυάδος ἄρχονται" λέγει 
γοῦν ὁ ποιητής φϑογγὴν Σειρήνοιϊν, ὡς ἂν δυεῖν 

“ . Φ . 2. , . ὃ ᾿ ν διὰ ; » οὔσαιν᾽ αὗται δὲ ἀπὸ μονάδος" ἡ γὰρ τοῦ ἕνὸς κύκλου τοῦ 
ν᾽ ᾽ -“ “οὦφἅ δ ; ΩΟ ᾿ 9 ’ “Ὁ ᾽ὔ 

ἐξωτάτου προηγεῖται τῆς ἑβδομάδος. ὥστε κἀκείνῃ τῇ δυάδι 

πλῆϑος οἰκεῖον ὑπεστρῶσϑαι πάντως εἰκός" καὶ εἰ τῇ οὐρανίᾳ Μη σος 9 χντῶς 5 1] θυθανίο 

14 αὗται, οοτΥ. Ριὼ [16 συνϑέτοισ 18 ῬΟΒΒῚΒ Θὕϊδ χα 
δοξάξουσαι 21 πυϑαῦϑδηη ατἸοιῦ φϑογγὴν «Σειρήνοινν, αὐ οὗ μ' 
42. δῶ. 158, 167. 198 

1ὅ 

90 
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μονάδι ἑβδομαδικόν, τῇ γενεσιουργῷ δυάδι πάντως δὶς ἑβδο- 
μαδιπόν, οὕτω καὶ τῶν ϑεολόγων πολλαχοῦ τὰς οὐρανίας 
ξώνας διπλασιαξζόντων ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην. εἰσὶ δὲ ἄρα 

τινὲς καὶ ἐν “Ἧιδου Σειρῆνες, περὶ ὧν αὐτὸς εἶπεν ἐν 

5 Κρατύλῳ [ρ. 4084] σαφῶς, ὡς οὐδὲ ἐκείναις ἀπολείπειν 
τὸν “Διδην φίλον, ϑελγομέναις ὑπὸ τῆς τοῦ Πλούτωνος 
σοφίας. ὥστε τριττὰ γένη κατ᾽ αὐτὸν Σειρήνων" οὐράνια 
Διός, γενεσιουργὰ Ποσειδῶνος, ὑποχϑόνια Πλούτωνος" κοι- 

νὸν δὲ πάντων τῶν γενῶν ἁρμονίαν ὑφιστάνειν σωματοειδῆ, 
τοτῶν Μουσῶν τὴν νοερὰν ἁρμονίαν μάλιστα δωρουμένων». 

διὸ καὶ κρατεῖν λέγονται τῶν Σειρήνων καὶ τοῖς πτεροῖς 
ἀὐτῶν στεφανοῦσθαι" καὶ γὰρ ἐκείνας ἀνάγουσιν ξαυταῖς 

τὲ συνάπτουσιν, τὰς ἀναγωγοὺς αὐτῶν δυνάμεις ἐξάπτουσαι 
14 τῆς ἑαυτῶν νοήσεως. 

ετὸτ, ἄλλας δὲ καϑημένας πέριξ [δι᾿ ἔσο]υ τρεῖς, 
ἐν ϑρόνῳ ἑκάστην, ϑυγατέρας τῆς ᾿ἀνάγ[ίκης Μοί- 

ρας] ἕως τοῦ τὴν δὲ 4 άχεσιν ἐν μέρει [ξκατέρας] 
ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἐφάπτεσϑαι [ρ. 6117" ἢ]. 

Μετὰ τὰς Σειρῆ]νας, ἃς εἴπομεν τὰς ϑείας εἶναι τῶν 

40 ὀχτὼ κύχλίων)] ψυχάς. ὧν καὶ ἡ οὐσία καὶ ἡ ξωὴ ἐναρ- 
μόνιος καὶ ἡ ἐνέργεια νοερὰ κύκλῳ κινουμένων (ἐν γὰρ 
ἀσωμάτοις ἡ κύκλῳ κίνησις νοερὰν ἐμφαίνει πάντως ἐνέρ- 
γειαν) ἡ τῶν Μοιρῶν παραδέδοται τριὰς ὑπὲρ τὰς Σειρῆνας, 
ἄνωϑεν ἐποχουμένη ταύταις τε καὶ ταῖς ὕλαις περιόδοις, 

45 ἁπτομένη τε αὐτῶν καὶ οὐχ ἁπτομένη (τοῦτο γὰρ τὸ δια- 
λείπειν), οἷον ὑπερκόσμιός τε ἅμα καὶ ἐγκόσμιος οὖσα᾽ τὸ 

μὲν γὰρ ἅπτεσϑαι κοινωνίαν δηλοῖ πρὸς τὰς περιφοράς, τὸ 
δ᾽ αὖ μὴ ἅπτεσϑαι χωριστὴν ζωὴν ἀπὸ τούτων ἀσύναπτον 

πρὸς αὐτάς. καὶ ὁρᾷς πῶς καὶ τῆς ᾿ἀνάγκης ὑφεῖνται τῆς 
80 ἑαυτῶν μητρὸς αἵ Μοῖραι καὶ τῶν Σειρήνων ὑπερκάϑηνται" 

2 οὗ ἀθ οἵ. ομβδϊ]ά. 228 11 οὗ Ῥιβ]ο-οροτῦ 1 61 
12 αὐτῶν] οὕτωσ 21 ὧ6 Ῥαγοῖβ οὐ ἀπϑηκο οἵ. ὑΠ60]. Ῥ]ϑύ. 
406 8αα. 22 πάντων 
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ϑρόνοι μὲν γὰρ ἀποδέδονται παρὰ τοῦ μύϑου καὶ αὐταῖς, 
-- 2 , . ἣ ᾿ - - 9 ,. » 

ὥσπερ τῇ “ναγκῃ" καὶ γὰρ τοῦ τῆς ᾿Ἥἀνάγκης ϑρόνου 
- Ν ᾿ “ μεμνήσεται διὰ τῶν ἑπομένων" καὶ καϑῆσϑαι λέγονται κα- 

9 9 λ΄“ 

ϑάπερ ἡ μήτηρ. ἀλλ᾽ οὐ συμπεριφέρεσϑαι τοῖς κύπλοις, 
ΟὟ δ “« 9 25. αὦ Ἁ 9 9 ᾽ὔ “-- 9 ᾽ ὥσπερ αἱ Σειρῆνες. ἀλλ΄ ἢ μὲν οὐκ ἐφάπτεται τοῦ ἀτράκτου 

ῳὠ 2 »" “- ταῖς χερσίν, ἀλλ΄ ἔγκειται τοῖς γόνασιν αὐτῆς ὡς ἡδρασμένος 
ἐν αὐτῇ μονίμως. αἱ δὲ χρῶνται ταῖς χερσὶν καὶ κινοῦσι 
διὰ τούτων, ὡς ἂν προσεχέστεραι τοῖς κινουμένοις" καὶ αὖ- 
ται μὲν ἔξω τῶν κύκλων οὖσαι καὶ ἡδρασμέναι. κινοῦσιν" 
αἱ δὲ Σειρῆνες ἐπιβεβηκυῖαι τῶν κύκλων καὶ συμπεριφερό- 
μεναν αὐτοῖς᾽ ὥστε τῶν Μοιρῶν καὶ ταύτας κινου [σῶν] 5 1ϑν. 

᾿ - . κα Α . δός [ἐ]ντὸς περιφορὰς.......... γὰρ κινοῦσιν" ἣ δὲ 
“« ΄-.« 2 ΓῚ τῳ ἐκ τῶν περιϊ φορῶν] εἰς τὰ ἐπ᾽ εὐϑείας κινούμενα ταῦτα 

-᾿ [χή ς γὰρ πάντα δουλεύει ταῖς ἐκείνων περιόδοις. καὶ οὕτως ὃ 
“Ψ “ὩὭ ΄ ’, κόσμος ἅπας ἐστὶν Μοιραῖος, τῶν μὲν ἀκυροτέρων κινήσεων 

“ . εἰς τὰς κυριωτέρας ἀνηρτημένων, τούτων δὲ εἰς τὰς οίρας 
τῶν δὲ Μοιρῶν κατὰ τὴν βούλησιν τῆς μητρὸς κινουσῶν, 

-Ὁ 5 “Ὁ “ο΄ -- ’ 2 καὶ ὅσον ἐκείνη τῷ εἶναι, τοσοῦτον τῷ ἐνεργεῖν τούτων εἰς 
" -»Σ»᾿ -»"ὦ»Ἴ ἂν τὸ πᾶν παρεχουσῶν. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν αἱ Μοῖραι διὰ τῶν πε- 

ρόδων τούτων πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ κατευϑύνουσι, δῆλον, 

ἑκάστοις ἀπομερίξουσαι τὸ προσῆκον, καὶ ψυχαῖς καὶ ζώοις 

καὶ φυτοῖς, καὶ ἐπικλώϑουσαι τὴν ὀφειλομένην μοῖραν. διὸ 

καὶ τὰς περιόδους ἀτράκτῳ καὶ σφονδύλοις προσείκασεν, 
2 } 9 - ῳ “,» ’ - -Ὗ »-Σ΄᾿ 
ἔπει κάν ταῖς ἱεροποιΐαις συνθήματα ταῦτα τῶν Μοιρῶν 

εἰώϑασι παραλαμβάνειν, ἠλακάτας ἀτράχτους νήματα διὰ 
ψὰρ τούτων δηλοῦται τὸν ἄνωϑεν εἴρμὸν μέχρι τῶν τελευ- 

’ 7 - Ἁ 2 - , , 2 ᾽ 
ταίων διήκειν, τῆς μὲν ἐν τῇ συνηϑείᾳ καλουμένης ἠλακά- 

᾿ 2 - , , »» , χω τῆς τὴν ἕν ταῖς Ποίραις περιεχομένην αἰτίαν δηλούσης. ἧς 
2 Ἁ ΡΝ 2 Ν " 323.ϑ. 2 ’ -“ ο- -“ Α 9 ᾽ εἰς τὸ πᾶν ἐντιϑέασιν ἀπ΄ ἐκείνης ξωῆς᾽ τοῦ δὲ ἀτράκτου 

ως 3 τῳ ΄“ῸὩὉ 

τοῦ ἀπ΄ ἐκείνης τὸ νῆμα δεχομένου τὴν εἰς τὸ πᾶν ἐνδε- 

τ 11 ὥστὲ 14 δουλεύει] 1. κυλεύξι ΘΥγΥοΥο [8011] 28 ἣδ 
τς τῇ 3 

10 
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δομένην᾽ τοῦ δὲ νήματος τὸν εἴρμὸν τῆς τε μενούσης καὶ 
- , 2 ᾿ -“ “ 6’ ; ᾿ τῆς προελθούσης. οὐ γὰρ δεῖ νομίξειν. ὅτι τάττουσαι τὰ 

πάντα καὶ κινοῦσαν χωρὶς τοῦ ζωὴν ἐνδιδόναι κινοῦσιν" 
οὐδὲ γὰρ οἵ τὰ τῇδε ἀγάλματα ἐλλάμποντες ἄνευ ξωῆς 
ἐλλάμπουσιν᾽ ἀλλὰ τῆς ζωῆς ἰδιότης ἄλλη ἄλλης, καὶ ὡς 

εδϑ, εἴται -. δ᾽. .38. ηοῦσαι 
μὲν ἐναρμόνιον προξενο] ὕσι, ΤΜΠοῖ ραι δὲ εἰρόμενον εἶδος τῷ 
κόσμῳ καὶ [ἄλλος] ἄλλο τε τῶν ϑεῶν. 

Τίς δέ ποτε ἄρα τάξις... . Μοιρῶν καὶ τίνα τὰ ἀπὸ τῆς 
ϑεομυϑίας αὐταῖς ἀποδοϑέντα σύμβολα, οἱ ϑρόνοι τὰ στέμ- 
ματα ἡ λευκὴ ἐσϑὴς ἣ ὑμνῳδία αἱ χεῖρες; ἕκαστα γὰρ τού- 
τῶν δεῖται νοερῶν ἐπιστάσεων. καὶ ὅλως πρὸ τούτων, πῶς 
ἑώρα καϑημένας καὶ. σχήματα ἐχούσας αὐτὰς καὶ ἤκουεν 
ὑμνουσῶν: καὶ τί τὸ τὴν μὲν ἄλλα ὑμνεῖν, τὴν δὲ ἄλλα, 
καὶ μεμερίσθαι τὰς ὑμνήσεις τοῖς τοῦ χρόνου μορίοις; τί 
γὰρ πρὸς ἐκείνας χρόνος; εἰ μὲν γὰρ ἦσαν ψυχαί, τάχ᾽ ἂν 
καὶ χρόνος αὐταῖς διέφερεν" καίτοι καὶ εἰ τοῦτο ἀληδὲές, 
ἡ κατὰ μέρη τοῦ χρόνου διαίρεσις δεῖται λόγου τινός. --- 
Τὸ μὲν τοίνυν τὰ ἀσώματα σωματοειδῆ ϑεωρεῖν καὶ τὰ ἔξω 
τόπου παντὸς ὡς ἐν τόπῳ τινὶ ὄντα καὶ διαστήματι καὶ 
τῶν ἔξω κινήσεως διὰ κινήσεως ἀντιλαμβάνεσϑαι ϑαυμαστὸν 
οὖς 7 Α “ .ᾳῳ - ων ᾽ Ω οὐδὲν᾽ πάλαι καὶ τῶν ϑεουργῶν ἡμᾶς διδαξάντων, ὅτι 

τὰς αὐτοφανείας τῶν ϑεῶν μεμορφωμένας τῶν ἀμορφώτων 
ι 2 ᾿ ἢ “-“ 2 ’ »} 7 ’,. - καὶ ἐσχηματιόμενας τῶν ἀσχηματίστων ἀνάγκη γίνεσϑαι, τῆς 

ψυχῆς καὶ τὰ ἀτρεμῆ καὶ τὰ ἁπλᾶ φάσματα τῶν ϑεῶν 
κατὰ τὴν ἑαυτῆς φύσιν ὑποδεχομένης μεριστῶς καὶ μετὰ 
φαντασίας σχῆμα καὶ μορφὴν συναγούσης τοῖς ϑεάμαδιν. 
πᾶσα γὰρ μέϑεξις τήν τὲ τοῦ μετεχομένου καὶ τὴν τοῦ 

4. οὗ, γϑρ. Τιοϊᾷ. Υ 180 (ο4. Τἱούουϊοι 1888) ὅ τῆς] ὁ 1 
ταῦ, ἀδίπι4θ τῶ. ἃ τηΐ [ ζωῆς] σ ἷτ. τηῦ | ἰδιότησ --- ξωὴ πὰ. ταῦ 

ὁ δηΐθ εἴταν μα υὺ ν δαὖ ρο [1]. ροβὺ ὃ... οὔ. αν (διδοῦσαν 9) 
ἔντοισ . 9]. γροβὺ τάξισ.. ἕξει. (αὐ ἕξει), ἂπ ἀξίαϑ 19 οἵ 189, 
186ᾳ. .21 ἀντελαμβάνεϊσϑαι 248 οὗ Ῥμδοάγ. 2ὅ05 : 927 δὴ 
συνεισαγούσης αὶ οἵ. Ῥ. 92,19 ἢ 88γ ᾿  Ξ Ξ- 

Ῥκοσιῦβ, οἅ. Ἐ ΤΟΊ]. 17. 10 
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μετέχοντος ἰδέαν διασώζει; μέση πῶς οὖσα τούτων ἀμφο- 

τέρων᾽ καὶ οὔτε τὴν τοῦ μετεχύμένου μόνον, οὐ γὰρ | 
ἂν ἐδίδου τι] τῷ μετέχοντι᾽ οὔτε τὴν τοῦ με[τέχοντος, Ε τάν. 
οὐ γ]ὰρ [ἂν ἐξήρτητο τοῦ μετεχομέ] νου. ὄντων] οὖν ϑείων 
τῶν μετεχομένων ἔχει τὰ πα͵ρ᾽ αὐτῶν προτεινόμενα φάσ- 
ματα] τὸ φωτοειδὲς τὸ ἄχραντον τὸ ἀχρόνως παρὸν τὸ ξωτι- 
κόν, πᾶν εἶ τι τοιοῦτον, τῶν δὲ «μετεχόντων τὸ διαστατὸν 
τὸ μεμορφωμένον τὸ ἐσχηματισμένον" ταῦτα καὶ τῶν ϑεῶν 
εἰπόντων πρὸς τοὺς ϑεουργούς᾽ ἀσωμάτων γὰρ ὄντων, φα- 
σίν, ἡμῶν 

σώματα τοῖς αὐτόπτοις φάσμασιν ὑμῶν 

εἵνεκεν ἐνδέδεται" 
διὰ γὰρ ̓ τοὺς μετέχοντας σωματοειδῆ. φαντάξεται τὰ ἀσώ- 

ματα ἐν τῷ αἰϑέρι φαινόμενα διαστατῶς. εἶ οὖν τοῖς ὃὲε- 

ουργοῖς τοῦτον αὐτοπτεῖται τὸν τρόπον τὰ ϑεῖα, ϑαυμαξέτω 

10 

μηδείς, εἰ καὶ ὃ τῶν ϑεαμάτων τούτων ἄγγελος. ὡς ψυχὴν 
“. κ 5 ᾿ ὔ » τι Ψ [4 5 εἰκὸς ἦν μερικὴν φαντασίᾳ χρωμένην καὶ ἔτε σώματος ἔν- 

΄- γοιαν ἔχουσαν. οὕτω τῶν ἀσωμάτων ἐφήπτετο καὶ ξώρα ἔν 
τῷ αἰϑερίῳ σώματι τὰς τῶν ἀσωμάτων ὑπάρξεις σωματικῶ ; οίῳ σώμ ς μάτων ὑπάρξεις σωματικῶς. 

9 ᾿ -“ -- - “, ᾿ - 

καὶ ἀντὶ μὲν τῆς ξωῆς τῆς ϑείας. καὶ ἀύλου χιτῶνας λευ- 

κοὺς καὶ λευχείμονας τὰς Μοίρας" ἀντὶ δὲ τῆς σταϑερᾶς 

καὶ μονίμου καταστάσεως καϑημένας᾽ ἀντὶ δὲ τῆς διωριδ- 
ἢ 2 " - 27 -Ὁ 9 4 Ά τ Ἅ μένης ἀπὸ τῶν ἄλλων ϑεῶν ἰδιότητος μεριστὰς καὶ τοπικὰς 

περιγραφάς" συνθήματα γὰρ τὰ ἐμφανῆ τῶν ἀφανῶν ἔστιν 

δυνάμεων, τῶν ἀμορῳφώτων τὰ ἐν μορφαῖς ὁρώμενα διαστα- 
ταῖς. ταῦτα μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, διὰ τῶν ἱερατικῶν ἔργων 
γνώριμα τοῖς μὴ παντάπασιν ἐκείνων ἀνηκπόοις" ἐπεὶ καὶ τὸ 

φωνῆς ἀκούειν ἐμμελοῦς καὶ ὕμνων γέ τινῶν  σύνηϑες 1. 1ὅτ. 

τοῖς. .2, [ἀσωμάτων ... .. [αὐτο φάνειαν, οὔτε φωνῇ [καὶ 
σωματικοῖς ὀργάνοις οὔτε πληγαῖς καὶ [ἤχοις δρώντων, 

ἢ εἶ τι] οἴ, Ὑ͵ομδΙαπά ῬΆΠΟ]. Ν. ΠῚ ΧΙ 269 Ῥορῃ. 108, 6 Ν. 
11 οὗ ἄθ οὐ. ομβαϊᾶ. ὅ6.. 26 οὖν ΒΣΡ. ταϑ αν. [ βαρτᾶ διὰ 

55. καὶ τη Τοτῦ. τοῦθ 29 γοβίϊρία 11ὐ0.. ἄσω 

80 
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ἀλλ᾽ ἀσωμάτως ἐνεργούντων᾽ τῇς] ἐν ἐκείνοις ἀἁπαϑοῦς 

ἐνεργείας ἐν τῷ μετέχοντι κατὰ τὴν ἐκείνων βούλησιν παϑη- 

[τι]χὴν ὑφιστάσης κίνησιν" ἐπεὶ καὶ τῆς ψυχῆς αἰδουμένης 

ἢ φοβουμένης ὠχρότης ἢ ἔρευϑος ἐν τῷ σώματι συμβαίνει, 

6 μὴ ὄντος ἐν ἐκείνῃ ϑατέρου τούτων, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐν ἐκείνῃ 

κινήσεως τῆς ἀχρωμάτου περὶ τὸ σῶμα τῆς κατὰ τὸ χρῶμα 
διαϑέσεως ὑφισταμένη. ΜῊὴῪ οὖν οἰέσϑω τις ἀδύνατον 
εἶναι τῶν Μοιρῶν ὑμνουσῶν νοερῶς εἰς αἴσϑησιν ἐκπίπτειν 
τὰς νοήσεις αὐτῶν παρὰ τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἦρα καὶ ἦχον ἀπο- 
τελεῖσϑαι τὴν ἄνευ ἤχου κίνησιν καὶ διὰ πληγῆς ἐνεικονί- 
ξεσϑαι τὴν ἄπληκτον ζωὴν καὶ ἀπὸ τῆς κατὰ νοῦν συναι- 
σϑήσεως ἐκφοιτᾶν εἰς τὴν δι᾿ ἀκοῆς ἀντίληψιν. οἷον γὰρ 
τὸ γνωστόν, τοιαύτη καὶ ἡ γνῶσις" εἰ μὲν νοητόν, νόησις" 

εἰ δ᾽ ἀκουστόν, ἄκουσις᾽ τοῦ δὴ νοητοῦ γεγονότος δι᾿ ἐμ- 
1 φάσεως ἀκουστοῦ καὶ ἡ νόησις ἄκουσις γέγονεν καὶ ἤκουεν 

ὧν ἐνόει πρότερον. ἀλλὰ τοῦτο μὲν φανερόν, ὕπερ εἴπομεν, 
καὶ ἀπὸ τῆς παρ᾽ ἡμῖν ἱερατικνῆς" καὶ προσϑετέον ὡς ἄλλον 
μὲν τρόπον ἄγγελοι ϑεῶν ἐπήκοοι γίγνονται. δαίμονες δὲ 
ἄλλον, ψυχαὶ δὲ ἀνθρώπων ἄλλον᾽ οὗ μὲν νοερῶς τῶν νοε- 

90 ρῶν, οἵ δὲ λογικῶς, οὗ δὲ καὶ αἰσϑητικῶς, ἕκαστοι δὲ κατὰ 
τὰ μέτρα τῆς ἑαυτῶν ἐπιτηδειότητος ὑποδεχόμενοι τὴν τῶν 
ϑεῶν γνῶσιν καὶ ἐνέργειαν εἰς ξαυτοὺς προϊοῦσαν. καὶ | 

εἴν. .588ὃϑΝ ΄ὴς ὅταν τῆς συνϑέϊσεως ἐν ταῖ]ς διανοήσεσι καϑα- 

ρεύσωμεν᾽ [τότε] ἀμορῳώτως αὐτῶν ἕξομεν συναίσϑησιν 
248 [πα]ρόντων, ὅταν φαντασίαν ἀποσκευασώμεϑα᾽ τότε τὰ φϑέ- 

γματα αὐτῶν διὰ νοῦ γνωσόμεϑα μόνως. ὅταν σιγήσωμεν 

πάσαις ἡμῶν ταῖς σωματικαῖς αἰσϑήσεσιν. 

Τούτων δ᾽ οὖν ὑπεμνησμένων τί χρὴ λέγειν πρῶτον 

περὶ τῆς τῶν Μοιρῶν τάξεως, ἴδωμεν τίς πρώτη τούτων 
80 ἐστίν, τίς δὲ τρίτη, τίς δὲ μέσην ἔχουσα δύναμιν; οἱ μὲν 

1 Φ 

7 δυνατὸν 9 ἦραν [10 τὴν ΡΙγ8] τηό 19 ἄλλων δηΐθ οἱ, 
ΟΟΥΥ. ΡΙιΐσδ 28 δηΐθ ὅ ἷ. ρὼω 26 μόνωσ 8 μόνοσ ἴμο. 

16 
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γὰρ τῶν πρὸ ἡμῶν τὴν “άχεσιν τρίτην ἔϑεντο καὶ φασὶν 
ὡς ὑφειμένην ξκατέρᾳ χρῆσϑαν ταῖν χειροῖν, καὶ τὰ παρα- 

δείγματα τῶν κλήρων ἀπὸ ταύτης ὡς ὑφειμένης λαμβάνειν 
τὸν προφήτην, πασῶν ὄντα καταδεέστερον, ἀπὸ τῆς ἑαυτῷ 
προσεχοῦς. οἱ δὲ μέσην αὐτὴν τάττουσιν ἀμφοτέρων καὶ 
ὡς συνεφαπτομένην ταῖς ἄκραις οὕτως ἐνεργεῖν. μετὰ μὲν 
Κλωθϑοῦς τῇ δεξιᾷ, μετὰ δὲ ᾿Ατρόπου τῇ ἀριστερᾷ" διὸ καὶ 
ἐκείνων ἑκατέραν χρόνον διαλείπειν, οἷον χώραν τῇ μέσῃ 
παρεχομένας, καὶ διὰ τοῦτο ταύτην ἔχειν παραδείγματα τῶν 
κλήρων ὡς ἐν ξαυτῇ διὰ τὴν μεσότητα τὴν τριάδα τὴν 
ἹΜοιραίαν δεικνύουσαν. καὶ ὡς τῇ μεσότητι τῶν ψυχῶν 
προσήκουσαν. οἵ δὲ δὴ τρίτοι πρεσβυτέραν ἀμφοῖν ὑπώ- 
στευσαν εἶναι τὴν “άχεσιν καὶ οὕτως ἀμφοτέραις κινεῖν 
τὸν ἄτρακτον, ὡς καὶ τὸ ἀπλανὲς ἐπιστρέφουσαν καὶ τὸ 
πλανώμενον καὶ ἁπλῶς ὅλον τὸν οὐρανόν καὶ τὰ παρα- 

δείγματα τῶν | κ[λήρων]. .5ὅ, δ΄. .33. μετὰ δὲ τὴν αἷρε- τ τότ. 
σιν τὰ. .15. [τὴν δευτέραν καὶ διὰ τοῦτο καλεῖσϑαι [Κλω- 
9ώ.] ..... νωσαν καὶ αὐτὴν ἐμπεδοῦν τὴν "Ἄτροπον, τόν] 
τε βίον λέγω καὶ τὰ ἐπικεκλωσμένα, καὶ [διὰ] τοῦτο ᾽4τρο- 
πον ὀνομάξεσϑαι. --- Τούτων δὴ διαφερομένων ἡμεῖς τῷ 
Πλάτωνι χρώμεϑα κριτῇ λέγοντι μὲν ἐν Νόμοις ἐν τῷ 
δωδεκάτῳ [ρ. 9605] σαφέστατα, ὡς ἄρα πρώτην μὲν .46- 
χεσιν ὑπολαμβάνειν δεῖ, Κλωθὼ δὲ δευτέραν. ᾿άτροπον δὲ 
τρίτην ἀμετάστροφα τὰ κλωσϑέντα ἀποτελοῦσαν᾽ λέγοντι δὲ 
καὶ ἐν τούτοις, ὡς ἄρα ὁ λαχὼν ἕκάστην ψυχὴν δαίμων 
ἄγει πρῶτον μὲν ὑπὸ τὴν “άχεσιν καὶ τὴν ἐκείνης ἐπι- 
στροφήν, δεύτερον δὲ. ὑπὸ τὴν τῆς Κλωϑοῦς, τρίτον δὲ ὑπὸ 
(τὴν) τῆς ᾿Δἀτρόπου᾽ κἀκεῖθεν ἐπὶ τὸ πεδίον ἔρχονται πᾶσαι 
τῆς 4ήϑης καὶ τὸν ᾿Δμέλητα ποταμόν. εἰ οὖν ἡ κάϑοδος 

ἄνωϑεν, δῆλον ὡς ἡ “ἄχεσις πρεσβυτάτη πασῶν ἐστιν καὶ 

2 χειροῖν] εν ΘΧ9 16 ῬΟΒΒῚΒ τὰς ξωὰς κυροῦ» 
18 ἰνωσὰν ΟἿ «860. οἸηΐδδυτα βαδρθοῦμπη 26 ἐκείνην 28 δαά, 
Ῥιύχᾶ.7 ἐπὶ] ὑπὸ 

1ὅ 
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οὕτως ἑκατέρῳ κινεῖ ταῖν χειροῖν, ὡς καὶ τὴν ἐπὶ δεξιὰ καὶ 

τὴν ἐπ᾽ ἀριστερὰ κινοῦσα τοῦ ἀτράκτου περιφοράν. 

Τούτου δὲ ἡμῖν ἀπ᾽ αὐτῶν δειχϑέντος τῶν Πλατωνικῶν 

ῥήσεων τὰ ἑπόμενα τούτοις σύμβολα διασκεψώμεϑα. τὸ μὲν 
5 οὖν ϑυγατέρας λέγεσϑαι τὰς "Μοίρας τῆς ᾿δνάγκης δείκνυσιν 

τὸ μὲν ἕνοειδὲς πράτος τῇ ᾿Δνάγκῃ προσῆκον ὡς πάντα 

συνεχούσῃ κατὰ μίαν αἰτίαν, ἣν ἀποδρᾶναι τῶν ἐγκοσμίων 

οὐδενὶ ϑεμιτόν, οὐ τῶν οὐρανίων, οὐ τῶν ὑπὸ σελήνην, 

9 οὐ τῶν ὁλικῶν, οὐ τῶν μερικῶν" μία γάρ ἐστιν αὕτη πάν- 

τὸν. τῶν φρουρὰ τῷν τοῦ [. .12, [τὰς] δὲ ἸἹΠοίρας κατα[τάδσει 

ὑπὸ τὴν ταύτης βα]σιλείαν, ὧς] ἐκείνην [τῶν δόσεων 

τῶν ἸΜοιρ]αίων καὶ τῶν ἐπικλωϑο[μένων καὶ] τῆς πάντων 

ἀναγκαίας ἀκολουΪ ϑία]ς εἶναι δεσπότιν. τὰς δὲ Μοίρας 
2 27 ωὭ ’ Ἁ 9 “- ’ὔἢ . ἄλλην [ἄ]λλο τι δρᾶν μερισαμένας τὰ ἔργα τῆς μονάδος 

- ’ἤ Α 18 καὶ διὰ τοῦτο λέγεσθαι ϑυγατέρας, ὡς τήν τε πρόοδον καὶ 
᾿ 2 

τὴν οὐσίαν καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐνεργείας ἀπ΄ ἐκείνης 

διακληρωσαμένας᾽ ἐν γὰρ τοῖς ϑεοῖς τὰ αἴτια καὶ τὰ αἰτιατὰ 
᾿ ’ -Ἁ δ ; » ’ -ὦ- ψ 

τούτοις διαφέρει 9 τῷ ηνωμένῳ καὶ πεπληϑυσμένῳ, τῷ. ὁλι- 

κωτέρῳ καὶ μερικωτέρῳ, τῷ ἐξῃφημένῳ καὶ προσεχεστέρῳ 

20 τοῖς διοιπουμένοις. κἀνταῦϑα τοίνυν προηγεῖται μὲν ἡ μο- 

νὰς καὶ ἐξήρηται πάντῃ τῶν ἐγποσμίων καὶ ἔστιν ὅλη καὶ 

μία, ταύτης δὲ ἡ τριὰς ἀνῆπται, μεριξομένη περὶ τὴν τοῦ 

ἀτράκτου περιφορὰν καὶ προάγουσα εἰς ἐμφανὲς τὴν τῆς 

μονάδος πρόνοιαν. ὅϑεν καὶ Μοῖραι τὴν φήμην ἔσχον αὗ- 
“ νὴ ’ ς ’ Ἁ ν) ᾽ »“-ὦρ 

86 ταν καλεῖσϑαι, οὐ μόνον ὡς μερίξζουσαι τὰ ὀφειλόμενα τοῖς 

γιγνομένοις πᾶσιν, ἀλλὰ καὶ ὡς μερισάμεναι τὴν τῆς μη- 
Α ς , , . 23,., νι 23 7 - ς “" τρὸς ἡνωμένην ποίησιν᾽ ἐκείνη δὲ ᾿Ανάγκη, ὡς κρατοῦσα 
’ 2 , ι 9.2 , ζ' ξ΄ ’ πάντων ἀραρότως καὶ ἀναποδράστως, ὧν αὗται διῃρημένως. 

-ὠ , 

τῶν μὲν γὰρ ἔξω γενέσϑαι δυνατὸν κατά τινὰ ἐνέργειαν, 
80 οἷον τῆς “αχέσεως κατὰ τὴν πρὸ τοῦ κλήρου ξωήν᾽ πρῶτος 

1 χειροῖν] ν Ῥοβὺ 8 1Υ.Ψ 10 Ῥοββὶβ [κόσμου μερῶν] 
18 δεσπότιν) . ΟΧ ἢ 21 ἡνωμένην] γινομένην 
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γὰρ ἡμᾶς ὃ κλῆρος ὑποτάττει τῇ ““αχέσει καὶ τὸ λαχεῖν 
οἷόν ποτὲ κλῆρον᾽ τῆς δὲ ᾿Δἀνάγκης κατ᾽ οὐδεμίαν" διὸ πυ- 
᾿οίως ᾿άνάγκη πάντα περιλαβοῦσα τοῖς ξαυτῆς ἀκλινέσιν 
ὕροις. 

Τὸ δὲ δὴ λευχείμονας λέγεσθαι πάν τως παρίστησιν, 1. 1τν. 

[ὅτε κ]αὶ νοερὰν εἰλήχαϊσι ξωήν"] καὶ τοῦ ϑείου φωτ[ὸς 
Ἁ -Ψ,΄ μὲν ἡ ἐνάργεια καὶ ἡ ὄψις] ἡ αὐτοφανὴς σύνϑηϊμα, τῆς 

δὲ ἐν οὐρανῷ] ζωῆς τὸ φωτεινὸν καὶ διαυγὲς ο[ ἰκείως ἔ]χον θαγνᾳ Ὥς τὸ φ 7 ᾿ γι 
“ Α ’ “ . “ τοῖς οὐρανίοις, ὥσπερ τὸ μέλαν τοῖς [χϑο]νίοις᾽ τῆς γὰρ 

᾿ , -Ὕ 2 - . Α Α , Δ } 
λαμπρότητος τῆς ἐν τῷ φωτὶ συγγενὲς τὸ λευκόν. ὅτι δὲ 

Ἁ 2 “- -“" ᾽» 
τὰς ἐσθῆτας οἵ μῦϑοι σύμβολα παραλαμβάνειν εἰώϑασιν 

τῶν ἀσωμάτων ξωῶν, ὅστις παρηκολούϑηκεν ταῖς ϑεομυϑίαις. 
πάντως που γιγνώσπει᾽ καὶ γὰρ αἵ ζωαὶ τὰς τῶν ϑεῶν 
ὑπάρξεις ἀποπρύπτουσιν προβεβλημένανι καὶ αἱ ἐσϑῆτες τὰ 
σώματα᾽ “καὶ ὡς αὗται περιέχουσιν ἐν ἀφανεῖ τὸ χρώμενον; 
οὕτω καὶ ἐκεῖναι τὰς ϑείας ἑνώσεις. ἐπεὶ δὲ αἱ ὑπάρξεις 
ἄλλων ἄλλαι, καὶ τὰς ἐσθῆτας τῶν μὲν λευκάς, τῶν δὲ με- 
“λαίνας, τῶν δὲ χρυσᾶς, τῶν δὲ τοιαύτας ἄλλας παραλαμβά- 
νουσιν, καὶ πάντα ἁπλῶς τὸν ἔξωϑεν κόσμον ταῖς ἔνδον 
“καὶ ἐγκρυφίοις δυνάμεσιν ἐοικότα κατὰ σχήματα καὶ χρώ- 
᾿ , ΟΡ 2. κα ν᾿ 2 »"ν Ρ - Α ματα περιβάλλουσιν αὐτοῖς. ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς διὰ 

ταῦτα τοῖς ἀγάλμασιν ἄλλοις ἄλλα περιέκειτο συνϑήματα, 
τῶν κρειττόνων συνῴάδοντα τοῖς ἵάγάλμασιν᾽ καὶ οἵ τῶν 
ϑεῶν ἱεροὶ καὶ οἷ κλήτορες καὶ οἵ δοχεῖς πολυειδέσιν ἐχρῶντο 
χιτῶσιν καὶ καταξώσεσιν, μιμούμενοι τὰς ϑείας ξωάς,. εἰς 

ἃς ἀνῆγον τὴν ἑαυτῶν πραγματείαν. προσήκει τοίνυν καὶ 
»" [ Α Α ς Α 2 [4 Ἁ 

ταῖς Μοίραις τὸ φανὸν ὡς τὰς οὐρανίας ξωὰς προβεβλη- 

μέναις. δι’ ὧν κινοῦσι τὸν οὐρανόν᾽ καὶ γὰρ τὸ ἀμιγὲς 
᾿ Α ς» »,, κ“κ͵ἠμις ἢ ᾿ ; , 

καὶ καϑαρὸν αὐταῖς οἰκεῖον" διὸ καὶ νηφάλια σπένδειν 

8 οἰκείως ἔχον] 1. ὃ...ον. ἡ (186.) .[χὸν 1 αὗται] αὐτὰ 
20 ἐγκρυφίαισ 28 δρουτανιῦ ΠΌγδτῖθβ, ἐδιώμασιν ϑιιῦ Βἴτη. 

Βουιρϑιὺ ῬχοΟΙᾺΒ 24 δοχεῖς} οἵ. ῬοΥρῃ. ἀθ οὐ. ρῃ17]οβ. 160 
ρα. ΟΠ 

4 

10 

1ὅ 



ἐτῖν. ϑεμιτὸν Ποίραις καὶ πᾶν τὸ χϑόνιον [. 

ϑι 

1 Θ 

1 σι 

20 

Φῦ 
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ὖϑν μαι ς] 
αὖ. .15 

[Τὸ δὲ στέμματα ἐπὶ τῶν [κεφαλῶν αὐτὰς ἔχειν 
τῷ ϑείῳ φωτὶ καὶ ἱνοητῷ περιλά μπεσϑαι, δηλοῖ τὰς ἀκροτάτας 
αὐτῶν ὑπάρξεις" οὐ γὰρ ἀπὸ φυτῶν τὸ στέμ] μα] γίνεσϑαί 

φασιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἐρίων. καὶ ἔστι καὶ τοῦτο πρέπον ταῖς 

ἱερατικαῖς ζωαῖς" στρόφια γὰρ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς τῶν 
ἄλλων ὑψηλοτέρας ἱερωσύνας φέρουσιν ἔχειν προστέτακτο 
καὶ μέγα ἦν τὸ στροφίου κύριον εἶναι" τοῦτο δὴ οὖν ἀπο- 
τυποῦται τὰ στέμματα τὰ Μοιραῖα, συμβολικῶς περικείμενα 
ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν. αἵ μέν γε κεφαλαὶ τῶν ϑειοτάτων 
εἰκόνες εἰσὶν καὶ ὑψηλοτάτων ἐν αὐταῖς δυνάμεων, ἐπεὶ 
καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑειοτάτου τῆς ψυχῆς εἶσιν οἰκήσεις. 

Τὰ δὲ στέμματα ζωὴν ϑείαν καὶ γόνιμον ἐνδείκνυται, συν- 
ἄπτουσαν αὐτῶν τὰς ἀκρότητας ταῖς ὑπερτέραις αἰτίαις; ὡς 

τὰς ἱερατικὰς ζωὰς τοῖς ϑεοῖς οἷς παϑιέρωτο τὰ στρόφια 

συνάπτειν ἐπεπίστευτο. καὶ ὁρᾷς ὅπως ὁ τῆς κεφαλῆς κόσμος 

τοῦ περὶ τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα ὡς αἴτιος προὔπάρχων ἀνα- 
φαίνεται" τῆς γὰρ ἐσθῆτος τὸ ἔριον οἷον αἴτιόν ἐστιν, ὥστε 
εἰ καὶ ἑκάτερον ξωῆς σύμβολον, ἀλλὰ τὸ μὲν ϑειοτέρας καὶ 
αἰτιωτέρας, τὸ δὲ καταδεεστέρας καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης ἀπορρεού- 

ὅσης. --- Καὶ μὴν καὶ τὸ ἐπὶ ϑρόνων καϑῆσϑαι πέριξ 

καὶ δι’ ἴσου πᾶσαν αὐτῶν ἀναφαίνει τὴν τάξιν ἀεὶ ὡσαύ- 
τῶς ἔχουσαν καὶ περιέχουσαν πανταχόϑεν τὸν ὅλον οὐρανὸν 
καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλας αὐτῶν ἀξίαν καϑ᾽ ἕνα λόγον ἑστῶσαν 

διαφυλάττουσαν. τὸ μὲν γὰρ δι᾽ ἴσου ϑαυμαστῶς ἐνεδεί- 

ἢ τ8τ. ξατοὸ πῶς ἔχουσι πρ[ὸς ἀ]λλή[λας]. .9, ἣν. «Ξ'Ξς [ἀπὸ 
τῆς αὐ]τῆς προελϑοῦσαι . μονάδος] . ... ἀλλήλαις, καὶ 
οὗχ ὡς τὰ αἴ΄. .15. μόνον ὑπεροχὴ καὶ ὕφεσίς ἐστιν ἐν αὐ- 

11 γε] τ τη8}15 γάρ, οἵ. Χοη. οομν. 1, 9 6Χο. δίϑποι, 9, 22 
Μομδπά. γιοῦ, 87, ὅ Βαγβ. ῬΒΙ]οβίσ. ᾿Σ ΑΡ. ΤΥ 88, 14. δὰ 
τὰ δὴ 16 ξουί. καϑιέρωντο (80. αἱ ξωαῦ Ι ἀπορερύσιο 

28 μονάδος: 1. μορ | Ῥοτριὺ ἔδτθ ἰσάξουσιν 2429 αἴ 51 τϑοῦβ 
Ἰδρὶ, ἅἀθ αἴτια οορτύθθ; ροβὺ μόνον ΟΟΙΏΤΉ8 
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ταῖς. καὶ τοῦτο σημαίνει τὸ δι᾿ ἴσου πάσας τῶν. ἄλλων 
διεστάναι, καὶ τὴν “άχεσιν τῆς Κλωϑθοῦς καὶ τῆς ᾿Δτρόπου 
τούτην καὶ τὴν ᾽άτροπον τῆς. “αχέσεως, οἷον ἐν ἰσοπλεύρῳ 
τριγώνῳ τεταγμένας. τοῦτο δὲ ὅπερ εἴπομεν. τὴν σύνταξιν 
αὐτῶν σημαίνει τὴν ὡς ἀπὸ μιᾶς αἰτίας πάσας ὑποστάσας ὅ 

κατὰ μίαν ἰσότητα συντάττουσαν. τὸ δὲ δὴ πέριξ. τὴν 

ἔξωϑεν περικαλύπτουσαν τὸν ἄτρακτον ξωήν᾽ περιέχουσι γὰρ 
ὅλον ἐν ἑαυταῖς καὶ οἷον περικάϑηνται τῷ σφονδύλῳ παν- 
ταχόϑεν᾽ οἷον εἰ νοήσειας ἐπὶ τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τρί- 
γωνὸν ἐκ περιφερειῶν ἴσων καὶ κατὰ τὰς γωνίας ἵδρυμένας τὸ 
ἐπὶ ϑρόνων τὰς Μοίρας. οὕτω γὰρ καὶ δι᾿ ἴσου καὶ πέριξ 
ταύτας νοήσεις ἐφιδρυμένας 'τῷ παντί, καὶ ὅμα μὲν ἀλλή- 
λαις ὁμοταγεῖς, ἅμα δὲ τῷ οὐρανῷ περιβαλλούσας τὴν ξαυ- 
τῶν. φυλακήν. Τοὺς δὲ δὴ ϑρόνους, ἐφ᾽ ὧν αὐτοπτικῶς 
αὐτὰς ἐκεῖνος ἑώρα καϑημένας, τίνας ἂν φαῖμεν ἢ δυνά- 1 
μειᾷ εἶναι αὐτὰς ὑποδεχομένας αὐτῶν τὴν μόνιμον καὶ στα- 
ϑερὰν ἵδρυσιν; ἐπειδὴ γὰρ καὶ μένουσιν οἵ ϑεοὶ ἐν αὑτοῖς 
καὶ προΐϊαδε διὰ πάντων καὶ ἐπιστρέφουσιν εἰς τὰ πρὸ 
αὐτῶν, καὶ οὔτε τὸ μένειν χαλῶσιν διὰ τὸ προϊέναι καϑάπερ 
αἱ ψυχαί (ταύταις γὰρ ἡ εἰς τὸ κάτω πρόοδος ἀποφοιτώσαις 90 
μὲν τῶν αἰτίων, ἐξισταμέναις δὲ γένεται ξαυτῶν) οὔϊ[τε 1. 18ν. 
τὸ] προιέναι [ἐπέχουσιν διὰ τὸ μένειν (. .39, ἐν τῷ κατὰ 
φύσιν] .... π΄... ἡ «α κινητά ἐστιν), ἀλλ᾽ ὅμα τὸ [συν]- 
αμφότερόν. ἐστιν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ τὸ ἐπιστρέφεσϑαι. μετὰ 
τούτων, τὰς μὲν ζωὰς ἁπάσας τὰς τὴν μονὴν αὐτῶν ὗπο- 90 

δεξαμένας ϑρόνοις εἰκάξουσιν, τὰς δὲ ταῖς προόδοις ὕπηρε- 

τούσας ἢ ἐπιστροφαῖς ὀχήμασίν τισιν καὶ ταῦτα παρα- 
πετάσματα γένεται τοῖς σοφοῖς μύϑοις τῆς περὶ ϑεῶν ἀληϑείας. 

καὶ τοίνυν καὶ τῶν Μοιρῶν τὰς ἐξῃρημένας τοῦ οὐρανοῦ 

ξωὰς τὰς τῶν μονίμων ἐν ξαυταῖς δυνάμεων ὑποδοχάς. ἐν 80 

ἦς 18 ἐκείνοισ 16 46 αὐτάς οἵ. Ἐυγ. ΒΆΡΌ]. 880 Βῖτῃ. 
11 αὐτοῖσ 28 [ἄἅμ]α κινητά ορῖπο᾽, 42 ἧῚ σχήμασίν ἡ 
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αἷς. ἱδρυμέναι. καὶ τὸν οὐρανὸν ἐν ἕνὶ τόπῳ μένοντα δια- 

φυλάττουσιν, ϑρόνους ὑπολαβεῖν χρὴ. λέγεσϑαι, καϑάπερ ἐν 
Φαίδρῳ ϑεῶν ὀχήματα τ τ ταῖς τε πορείαις αὐτῶν συν- 
εξορμώσας᾽ ἐλαύνων γάρ, φησίν [ρ. 2405], ὁ Ζεὺς πτη- 
νὸν ἄφμα πορεύεται πρῶτος" καὶ ἑξῆς φήσιν [ρ. 2415], 
ὅτε τὰ τῶν ϑεῶν ὀχήματα ἰσορφόπως εὐήν τα ὄντα 

πορεύεται, τὰ δὲ ἄλλα μόγις. καὶ γὰρ ἐκεῖ οἵ ἡνίοχοι 

τῶν ὀχημάτων ἕτεροι καὶ ἐνταῦϑα αἵ ἐντεϑρονισμέναι τῶν 
ϑρόνων, ὑποδοχαὶ δὲ ἄμφω ταῦτα ἀμφοῖν, ἀλλ᾽ αἵ. μὲν 

10 κινουμένων, οἷ δὲ μενόντων. εἰ δὲ δὴ καὶ τὸν τόπον νοή- 
σαίς, ἐν ᾧ κεῖσϑαι δεῖ φαντασϑῆναι τοὺς ϑρόνους, ἐκεῖνο 
τὸ φῶς τὸ τῷ κίονι παραπλησίως ἀκλινές, καὶ ἐν ἐκείνῳ 
τὰς Μοίρας [δφυμένας λέγειν ἐκεῖϑεν τὸν σφόνδυλον κινεῖν 

ἐν τῷ αὐτῷ, τάχ᾽ ἂν δυνηϑείης κἂν τὴν φαντασίαν ἀπο- 
1 πλῆσαι διαστηματιὴν τούτων ἔννοιαν λαβεῖν ἐφιεμένην᾽ εἶ 

ει τϑε. γὰρ ἔξω τοῦ οὐρανοῦ κάϑηνται καὶ εἰ ἐν τόπῳ ἐστὶν 
ἑκάστη, δι᾿ ἴσου διεστῶσαι ἀπ᾿ ἀλλήλων, ποῦ ἀλ]λαχοῦ ἢ 
ἐν ἐκείνῳ νοήσεις αὐτῶν τί ἣν] ἵδρυσιν, ἐν ᾧ πάντα ἤδρασταί 
μένοντα κα͵τα τὰ αὐτά᾽ τοιοῦτος δὲ ὡς ἐδείκνυμεν ἐκεῖνος 

0 ὃ τόπος, ὃν εἶπεν εἶναι τὸ φῶς. ὡς καὶ τοῦτο οὐκ ἀμυ- 
δρῶς δέδεικται διὰ τῶν ἔμπροσϑεν. 

Μέχρι μὲν δὴ τούτων ὅσα κοινὰ παραδέδοται ϑεάματα 

περὶ τῶν Μοιρῶν" ἔστιν δὲ ταῦτα τὸ ϑυγατέρας εἶναι πάσας 
τῆς ᾿άνάγκης, τὸ δι᾿ ἴσου καϑῆσϑαι, τὸ πέριξ, τὸ στέμματα 

ε ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἔχειν, τὸ λευχειμονεῖν, τὸ ἐπὶ ϑρόνων δή 
τινῶν ἰδοῦσϑαι. λοιπὸν δὲ ἐντεῦϑεν τὰς διαφερούσας αὖ- 
τῶν ἐνεργείας ἐκφαίνει καὶ ταύτας διαιρεῖ, τὰς μὲν γνωστι- 
κὰς τιϑέμενος αὐτῶν, τὰς δὲ κινητικάς. αἵ μὲν γὰρ ὕμνω- 

᾿᾿ 

δίαι τῶν γεγονότων καὶ ὄντων καὶ ἐσομένων᾽ καὶ πῶς. ἣ 
Α δ -» λ] , 7 δ 7 ἐι Α ᾽ 80 μὲν ὑμνεῖ τὰ γεγονότα μόνως, ἡ «“ἄχεσις, ἣ δὲ τὰ παρόντα 

“ 

μόνον. ἡ Κλωθώ. ἣ δὲ τὰ μέλλοντα μόνως, ἡ ́ άτροπος: 

18 λέγειν ροπᾶρὺ ἃ δεῖ 24 στέμμα 99 πῶσ: ταῦ 588: ὅ 
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δυνατὸν μὲν οὖν λέγειν: ὅτι τὴν τάξιν ἠϑέλησεν τῶν ΙΜοι- 
οῶν ποιῆσαν γνώριμον διὰ τῶν τριῶν τοῦ χρόνου μορίων" 
ὧν ἡγεῖται μὲν τὸ γεγονός, ὡς ἡ Δάχεσις ταῖν δυεῖν δεύ- 
τερον δὲ τὸ - παρόν, ὡς ἡ Κλωθὼ δευτέρα" τρίτον δὲ τὸ 

ἐσόμενον, ὡς ἡ άτροπος. γελοῖον γάρ, εἴ τις οἴοιτο τοῖς δ 
χρόνοις ὄντως διῃρῆσϑαι τὰς ὑμνήσεις, ἀλλὰ μὴ δυμβολικῶς 
σημαίνεσϑαι διὰ τούτων πρώτην καὶ μέσην καὶ τελευταίαν 
γνοήσεων ἐνέργειαν, πασῶν μὲν ὑπὲρ χρόνον οὐσῶν, τοῦ δὲ 
μύϑου διὰ τῶν χρονικῶν ὀνομάτων τὴν ἐξαλλαγὴν τῶν 9 
ἀχρόνων νοήσεων σημαίνοντος. [. .33. ου κάτ. .33. [οὐ τ τϑν. 
γὰρ κατὰ τὴν ἀξίαν τὸν ὕμνον πρὸς] τὴν τῶν Σειρήνων 
ἁρμονίϊ αν συ Ϊνἄδειν ἀναστρέψας εἶπεν ὃ μῦϑος τὴν τάξιν. 
τὴν γὰρ ἁρμονίαν ἕπεσϑαι δεῖ τῇ ὠδῇ, καϑάπερ ἐν τοῖς Νό- 

μοις ἐδιδάχϑημεν, μέλει μὲν ἀκολουϑεῖν δυϑμόν, ὠδῇ δὲ 

μέλος" καὶ (εἶδ ἐνταῦϑα τοῦτο κατὰ λόγον ἐστίν, πολλῷ πρό- 15 
τερον ἐν τῷ παντὶ τοῦτο κατὰ φύσιν. δεῖ τοίνυν καὶ ταῖς 

ὑμνήσεσι τῶν Μοιρῶν ἕπεσϑαι τὰς ἁρμονίας τῶν Σειρήνων: 

ὃ δὲ δι᾽ ἐπίκρυψιν ἔμπαλιν. ἀπεφήνατο, τὰς ἹΜοίρας ὑμνεῖν 
“πρὸς τὴν ἁρμονίαν τῶν Σειρήνων, οὐχ ὡς ἑπομένην ἐκείνῃ 

προτέραν οὖσαν, ἀλλ᾽ ὡς ὅρον αὐτῇ καὶ μέτρον “ἐπάγουσαν. 90 

τοῦτο μὲν τοίνυν σαφὲς οὑτωσὶ γέγονεν ἡμῖν" εἰ δὲ βούλει, 
κοὶ καϑ' ἕτερον τρόπον. (δυνατὸν» σκοπεῖν τῶν: χρονικῶν 
ὕμνων τὴν ἐξήγησιν. αὐτὸ μὲν “γὰρ ὕλως τὸ ὑμνεῖν δηλοῖ 

τὴν᾽ ἐνέργειαν αὐτῶν εἶναι τὴν νοερὰν εἰς τὰς ὑπερτέρας 
αἰτίας ἐπεστραμμένην᾽ αἵ γὰρ ὑμνήσεις τῶν ϑεῶν πρειττό- 80 
νῶν εἰσίν, ἀλλ᾽ οὐ χειρόνων. δῆλον οὖν ὅτι νοοῦσιν τὰς 

ἕν τῇ μητρὶ τῶν πάντων αἰτίας καὶ εἰσὶν ὄντως ὑμνῳδοὶ 
τῆς μητρός, ἐπειδὴ δὲ ἣ μὲν τῆς ““αχέσεως νόησις περιέχει 
τὰς τῶν ἄλλων, ἢ δὲ τῆς Κλωθοῦς τὴν τῆς λοιπῆς. τὰ 

χρονικὰ ὀνόματα συνϑήματα παρείληπται τῆς περιοχῆς τὰ 80 

18 οὗ Ἰορ. Π 6699 56. 11 ταῖσ ἁρμονίαισ 19 ἑπο- 
μένην αὐϑ81 ργϑθοθϑϑιββοὺ ὠδὴν ὑμνεῖν 22 ἰτδαϊύα ἰοϊογαῦ 
Ἀδᾶ. ὁ]. Θίοησϑ. 1 60, ὅ 29 τὴν 58. τη 
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μὲν γὰρ γεγονότα μέλλοντα καὶ παρόντα γέγονε πρότερον, 
τὰ δὲ παρόντα {μέλλοντα μὲν γέγονε, γεγονότα δὲ οὔπω" 
τὰ δὲ μέλλοντα μέλλοντα ἄρα μόνον ἐστίν, οὔτε δὲ παρόντα 

4 πώς ἐστιν οὔτε πολλῷ μᾶλλον γεγονότα. περιεκτικώτερα οὖν 
ἢ 801. τὰ γεγονότα μὲν τῶν λοιπῶν. παρόντων καὶ μελλόντων, 

τὰ παρόντα [δὲ τῶν μελλόντων μόνων. ὥστ᾽ εἶναι δῆλον 
ἐκ ἰτούτων, ὅτι αἵ μὲν τῆς “α]χέσεως νοήσεις ὁλικώτεραι 
τῶϊν ἐν ταῖς ἄλ]λαις εἰσὶν νοήσεων, ἡ δὲ τῆς Κλωϑ[οῦς 
με]ρικωτέρα μὲν τῆς ἐν τῇ “αχέσει, περιληπυτικωτέρα δὲ τῆς 

τὸ ἐν τῇ ᾿Ατρόπῳ (καὶ γὰρ οὔπω μὲν τὸ παρόν ἐστιν γεγονός, 
μέλλον δὲ πρότερον ἦν), ἡ δὲ τῆς “Ἵτρόπου μερικωτέρα 
ἐκεύνων, εἶπερ τὸ μέλλον οὔπω παρόν ἔστιν; ἀλλ᾽ οὐδὲ γε- 
γονός. εἰ οὖν αἱ νοήσεις αὐτῶν ὡς εἰς τὰ ϑειότερα ἐπε- 
στραμμέναν ὑμνήσεις προσηγορεύϑησαν, ὑμνοῦσι δέ που καὶ 

16 νοοῦσιν, ὁλικώτερα μὲν ἡ “Δάχεσις νοητά, μερικώτερα δὲ ἡ 
᾿ἄτροπος, μέσα δὲ ἡ Κλωθώ, τούτῳ δηλαδὴ καὶ τὴν τῶν 
νοήσεων ἱκανῶς δηλοῖ καὶ τὴν τῶν νοούντων ἐξαλλαγήν. 

Καὶ μὴν καὶ τὰς κινητικὰς αὐτῶν ἐνεργείας τῇ τῶν γνώσεων 
τάξει συμβαινούσας ἀκούομεν" ἡ μὲν γὰρ Κλωθὼ τῇ δεξιᾷ 

30 χειρὶ κινεῖ καὶ δῆλον ὅτι τὴν ἐπὶ δεξιὰ περίοδον, ἡ δὲ 
ἄτροπος τῇ ἀριστερᾷ καὶ δῆλον δὴ ὅτι καὶ αὕτη τὴν ἐπ᾽ 
ἀριστερὰ περιφοράν, ἡ δὲ “άχεσις ἑκατέρῳ ταῖν χειροῖν ὡς 
τὰς συναμφοτέρας περιάγουσα. πάλιν οὖν ἡ μὲν. Αάχεσις 
ὁλικωτέρα ταῖν δυεῖν, ἡ δὲ Κλωθὼ προηγεῖται τῆς ̓ Δτρόπου 

οῦ τὴν πρείσσονα κινοῦσα περίοδον, τρίτη δὲ ἢ ᾿ἄτροπος, 
ὑφειμένη τῆς μὲν τῷ μοναχῇ κινεῖν, τῆς δὲ τῷ τὴν κατα- 
δεεστέραν᾽ χρείττων γοῦν ἡ ἐπὶ δεξιὰ τῆς ἐπ᾽ ἀριστερὰ 

1 γέγονξ πρότερον' τὰ δὲ παρόντα ἴτα. ταῦ 8 ἄρα 6Σρ. τὰ 

16 τούτω! δηϊαδὴ (ωδ ΘχΧ᾽ ἡ φΥΐίυβ δχ ν ἔδοϊδ οὗ ε οὗ λ 88. 
τα ἢ] ν ΒΌΡΤΩ, ὦ, ὲ ΒΌρτα, α 88. Ν' δηλ ΘΟΧΡ. ταῦ (νο!ϊαϊῦ τούτων ἃ 
δὴ) 18 καὶ Ῥοβὲ μὴν 88. τηῦ [ γνώσεων) γνώ ΘΧΡ. οὖ γενέ 58. 
τηῦ 22 ἀριστερὰν | ἑκατέρα (868 κ᾿ ρῬοϑὺ ἴη5. νᾶ) 50 κρείσ- 
σονα: α ἰδογυχη 85. τοῦ 21 κρεῖττον 
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περιαγωγῆς. ἢ τὰ δεξιὰ τῶν ἀριστερῶν δυνατωτέραν ἔχει 
τάξιν. ἐκεῖνο δὲ τούτων ἀληϑεστάτων οὐσῶν ἄξιον μὴ παρα- 
δραμεῖν, [ ὅτε καὶ τὴν Κλωθὼ καὶ τὴν Ἄτροπον κινεῖν 3.8ον. 

᾿ 2 [εἰπὼν προσέϑ]η[ κ]εν ἐφ᾽ ἑκατέρας" διαλεί[πουσ]αν χοό- 
νον, ὡς ἐπὶ τῶν ὑμνήσεων τὸ πρὸς τ[ὴν] τῶν Σειρήνων 
ἁρμονίαν. οὕτως ἐπὶ τῶν κινήσεων τὸ διαλείπειν χρόνον 
ἄλλο τι δεόμενον ἐπιστάσεως. τί οὖν δηλοῖ τὸ διαλείπειν χρό- 
νον; ἢ πρὸς μὲν τὸ πλάσμα τῆς ϑεομυϑίας, ἵνα καὶ ἡ 
«Δἄάχεσις ἔχῃ χώραν ἑκατέραν ταῖν περιόδοιν κινεῖν, ὅταν 
ἐκεῖναι διαλείπωσιν, πρὸς δὲ τὴν ἀλήϑειαν, εἰς ἔνδειξιν τοῦ 
μὴ εἶναι τὰς ἀπ᾿ αὐτῶν κινήσεις ἕτεροκινήτων: ἔστησαν 
γὰρ ἂν αἵ περίοδοι τούτων διαλειπουσῶν᾽ τὸ οὖν αὐὖτο- 
κίνητον αὐταῖν ὁρᾷς, εἰ διαλιπούσας ταύτας λάβωμεν. ---’ 
ΑἹ δὲ δὴ χεῖρες αἵ τῶν Μοιρῶν τίνας ποτὲ δηλοῦσι δυνά- 

-“ο͵ Ἁ μεις; ἢ ὡς αἵ κεφαλαὶ τὰς ϑειοτάτας, οὕτως αἷ χεῖρες τὰς 
- Φ' δευτερουργούς᾽ καὶ ὡς ἐκεῖναι τὰς νοερωτάτας, οὕτως αὗται 

τὰς ποιητικάς᾽ καὶ γὰρ αἵ μὲν κεφαλαὶ γεγόνασιν ἀρχαὶ τῶν 
ξῴων, αἵ δὲ χεῖρες ἀντιλήψεως ἕνεκα καὶ ἀμύνης καὶ ὅλω μῶν, 6 χειρὲς ηψεως αι ἄμυνῆης ς 

-“- -" , 4 μὴ } 2 ὔ δ’ Α τοῦ δρᾶν. καὶ λάβοις ἂν καὶ ἐκ τούτων, ὅπως καὶ 8εο- 
».- -Ὕ» ᾿ 2 - Ιέ “᾿ » , λόγοι χεῖράς τινὰς ἀποκαλοῦσι, ϑεότητας ἢ τῆς ἕφογόνου 
’ » . . 5 ΟΡ ἢ , Ῥέας ἢ τοῦ βασιλέως Ἡλίου" καὶ αὖ ὕπως τὰς ὑπερκοσμίους 

ϑεότητας ὥπτεσϑαί φασι καὶ μὴ ἄπτεσϑαι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
τοῦ Σωκράτους ἀκούσας ὑμνοῦντος τὰς ΜΜοιραίας χεῖρας 
καὶ λέγοντος αὐτὰς ὅὄπτεσθαι καὶ μὴ ἅπτεσϑαι τῶν κινου- 
μένων. οὕτω δὲ ἄρα δυνάμεών εἶσιν αἴ χεῖρες σύμβολα ϑειοτά- 
τῶν, ὡς καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ τὸν δημιουργὸν ϑεοῖς “Ἑκατόγχειρας 
ὑμνεῖσϑαί τινας φρουρητικοὺς ὄντας τῶν νοερῶν βασιλέων᾽ 
τριῶν γὰρ τούτων. (39 
ἰτούτων. τὸ δὲ τὴν] “άχεσιν ἐν μέρει ἑκατέρας ἐφάΪ πτεσϑαι 

ὅ ποῖ! ὡς (οὖν» 18 Τοχὺ. διαλειπούσας 19 τοῦτο: 
τὸ ΘΧΡ. οὗ 800. ἔθοϊῦ ταῦ  ἔουί. καὶ ζ(οἷδ. .. 10. ξωογόνου ᾿ 
28 ρμοϑὺ τούτων θϑὺ ἐἐδὶν. Ῥοββὶβ ὄντων τρεῖς ὄντες ἐπιμέλον- 
ται τῆς ΝΕ ᾿ 

5 

1ὅ 

᾿2ὅ 

εν, ἀντοχῆς. Τοσα[ζῦτα κ]αὶ περὶ τ. 81τ. 
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σημαίνει δήπου τὸ δυνάμεις ἔχειν. .8., δι᾿ ὧν συνεφάπτεται 
ταῖς ἄλλαις τῶν κινήσξδων, ὥσπερ ἡ ᾿Ανάγκη κατὰ μίαν 

ἕνωσιν τὴν κοινὴν πᾶσιν ἐνδίδωσι κίνησιν. δοκεῖ δέ. ὡς 

εἴπομεν, καὶ τῷ πλάσματι χώραν παρέχξιν᾽ εἰ γὰρ ἐκεῖναι 

διαλείπουσιν χρόνον “νοῦσαι. αὕτη εὐκότως ἐν μέρει ἕκα- 
τέρᾳ χειρὶ κινεῖ" οἷον ἐν ᾧ μὲν ἡ Κλωθὼ διαλείπει; τῇ 

δεξιῷ κινοῦσα μόνῃ, ἐν ᾧ δὲ ἣ ̓ ἤτφοπος, τῇ ἀριστερῷ, ἵνα 

τὸ πᾶν ἀεὶ μὲν ὑπό τινος κινῆται καϑ' ξκατέραν ταῖν πε- 
ριόδοιν, μηδέποτε δὲ ὑπὸ δυεῖν" τοῦτο δέ, ὃ καὶ πρότερον 
εἴπομεν, ἔνδειξιν ἔχει τοῦ τὰ ἀφ᾽ ξκάστης ἐνδιδόμενα τῷ 
κόσμῳ διάφορα εἶναι, καὶ μετέχειν τὰς περιφορὼρ οὐ τῶν 
αὐτῶν παρά τε τῆς μιᾶς καὶ ταῖν δυεῖν" τῷ γὰρ χρόνῳ 
διεῖλεν τὰ τῇ τάξει διῃρημένα, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ὑμνή- 

σεῶν διήλθομεν" ἐπεὶ καὶ τοῦτο τῶν ϑεομυϑιῶν ἴδιον, μετα- 

λαμβάνειν τὰς ἀχρόνως συνούσας ἐνεργείας. διαφερούσας δὲ 
ἀλλήλων. εἰς χρονικὴν τάξιν καὶ ἐξαλλαγὴν ὑπὲρ τοῦ κατι- 
δεῖν διωρισμένως τὰς ἰδιότητας αὐτῶν. 

Σφᾶς οὖν, ἐπειδὴ ἀφικέσϑαι, εὐθὺς δεῖν ἱέναι 
πρὸς τὴν Ζ4άχεσιν᾽ ἕως τοῦ ἀναβάντα ἐπί τι βῆμα 

0 ὑψηλὸν εἰπεῖν [ρ. 6174]. 
Τὸ μὲν ἐπὶ τὴν “άχεσιν ἀφικνεῖσθαι πρώτην τὰς ψυχὰς 

οὔτε εἰς τὸν οὐρανὸν αὐτὰς μεϑίστησιν οὔτε πολλῷ πλέον 
ἐπέκεινα ποιεῖ τοῦ οὐρανοῦ. πῶς γὰρ εἰκὸς τοῦτο πάσχειν 

.8ιν. ἢ τὰς ἐξ οὐρανοῦ πεσούσας ἢ τὰς μόλις ἐκ. .80. ἄλλα 

5 μορίφ] . .7ἷ, ἐσχηματισμένως, οὕτω καὶ ἐν ταῖς] ψυχαῖς 
ἑώρα τῇ “1αχέδει προ] σιούσαις"] ἣν] ἑώρα καϑημένην ἐφ᾽ 
ἑνὸς τῶν τριῶν ϑρόνων᾽ αἵ δὲ ψυχαὶ προσήεσαν ὡς ἐκείνης 

πρὸ τῶν ἄλλων κινούσης αὐτὰς ἐπὶ τὰς αἱρέσεις τῶν δευ- 

τέρων βίων. οὐκ ἔστιν οὖν ἡ προσέλευσις συναφὴ πρὸς 

οι 

1 Φ 

1 Θι 

1 νϑύραμα ἃ 116 ΠῸΒ ᾿θούμσηῃη ΤΥΔΟ οὐ ὑθεῦϊο 000 ᾿ἰϑύθγαϑ 
δαροραὺ μϑδύϑιη ᾿ηΐτ ᾿ἰπθϑτη ταϊυῦθηϊθθ, αὖ ἱν φ ὅ αὐτὴν 

24 Ῥουτοχηῦ ἔκ [τοῦ ὑπὸ γῆν ἀνελϑούσας αὖ 51. 26 [ογύ. 
{ταῖς τῇ 21 ϑρόνων] ὄν 88. αὖ νἱᾶ. [προσήεσαν 



τ 
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αὐτήν, ἀλλα δι’ ὧν ὥρμων ἐπὶ τοὺς βίους. οἰκείωσις, πρὸς 

αὐτήν, καὶ εἰ ὑπὸ σελήνην ἦσαν" ὅπου γαρ ἂν ἡ τὸ τὴν 
ἐνέργειαν προβάλλον, κατ᾽ αὐτὴν τὴν προβολὴν πρόσεισιν 

τῷ τῆς ἐνεργείας ἐφόρῳ. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ προσϊέναι δη- 
Ν » , Α ᾿ , . ἢ ν ᾿ , . λοῖ τῷ μύϑῳ πρὸς τὴν “άχεσιν᾽ τὸ δὲ δὴ προφήτην τινὰ ὅ 
- 2. Δ: .. ᾽ Ἁ 2 - ’ 

πρῶτον ἕν τάξει διϊστάνευν τὰς ψυχὰς ἑναργῶς παρίστησιν, 
ψ ῃ κω -“ ΄Ἵ ὡς ἄρα οὐκ ἔστιν ἢ ἀὐτὴ τῶν ψυχῶν ἀξία πασῶν" ἀλλ᾽ οἱ 
᾿ ’ 4.,7 Ά , ’ -- Δ ; 4 

μὲν κρείττους εἰσίν, αἱ δὲ χείρους τῶν αἱρησομένων τοὺς 

βίους. καὶ ἢ ἐν τάξει διάστασις τὴν κατὰ τάξιν αὐταῖς 
παρέχεται διάκρισιν, οὐ τοπικμὴν οὖσαν, ἀλλὰ ξωτικήν. ὡς τὸ 
νὶ 5 ΄-΄- ὉΠ ῳω Η ἂν οὖν αὐτῶν μὲν οὐκ εἰδυιῶν τὴν ἐν ἀλλήλαις ἀξίαν. 
9 

ἐκείνου δὲ καὶ εἰδότος καὶ διορίζοντος κατὰ ταύτην αὐτὰς 
9 , 

ἀπ᾿ ἀλλήλων, οὕτως εἶπεν ὅτι διέστησεν ὃ προφήτης αὐτὰς 
ἐν τάξει, τὰς μὲν εὐμοιροτέρας ὁρῶν, τὰς δὲ δυσμοιροτέρας" 

»-" 5 2 οὐ γὰρ κατ΄. οὐσίαν αὐτὰς διέστησε (τοῦτο γὰρ εἶχον ἐκ τῦ 
τῆς δημιουργιοῆς αἰτίας), ἀλλὰ κατα τὴν ξωὴν τὴν παροῦσαν, 

ἔχουσαν τὴν διαφορὰν περὶ τὴν τῶν λήρων διανομὴν τῶν 
τε δοκούντων εὐμοιφοτέρων εἶναι καὶ τῶν ἥσσονα τὴν εὖ- 
μοιρέαν ἐχόντων᾽ τὸ δὲ εὔμοιρον ἢ ἐναντίον ἐν τοῖς "λήφοις 19 
2 

ἐστίν. | κατα. ., τὰ κινήσεως . οὖ, 9. βίων, ἀφ᾽ ὧν (αἴςΣ αἷ- 1.88 τ. 
ὄ 5 θέσεις, εὐμοιρότίερον τὸ ἐξ ἀϊφϑονωτέρων εἶναι τὴν αἵρεσιν 

[ἢ ἐξ ἐλαττόνων, καὶ τὸ ἐξ ἀμεινόνων ἢ χειρόνων. ἀλλὰ 
ταῦτα] μὲν καὶ εἰς ὕστερον. ἔσται φανότερα πάντως νυνὶ 
δὲ τίς ἐστιν οὗτος ὃ προφήτης λέγωμεν καὶ πρῶτον ἐπιστή- 

Φ ὔὕ 4..κ 2 ς - 5 2 ᾿ . σῶμεν. τέ προφήτην αὐτὸν οὐχ ἁπλῶς εἶπεν. ἀλλὰ τινὰ 53ὕ 

προφήτην, ὡς ὄντων δήπου καὶ ἄλλων. ἀφ᾽ ὧν εἷς οὗτός 
ἐστιν, εἰς τὴν προφητικὴν ταύτην τελούντων σειράν. ἔπειτα 
; - 2 δ“ ὅτι τῆς “αχέσεως αὐτὸν ἐκφαντορικπκὸν εἶναι τῶν λόγων φη- 
»ς ν Ἁ δ » ; , ᾿} Ἁ - , - σίν᾽ οὐ γὰρ. ἑαυτοῦ λέγειν λόγους. ἄλλα τῆς κόρης τῆς 

ϑυγατρὸς οὔσης ἐκείνης τῆς ᾿ἀνάγκης, καὶ τέλος εἶπεν, ὅτι 30 

1. δι’ ὧν ἀϊοϊδατπθ βἰταη πύου δα ἐν ᾧ9ϑ 2. σξληνη, ΟΟΙΤ. 
ΡῬιίχϑ 8 πρόεισιν 4 προιέναι 20 οἵ 1 91γ, αἸῆ60 618 
αὑδ8 ἸΩ6ΡῚ - 29 π0]υ] λέγει Ν οι 
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τῆς “Δαχέσεως᾽ καὶ γὰρ (καὶ αἵ λοιπαὶ ϑυγατέρες ἦσαν 
ἐκείνης. καὶ τρίτον, ὅτι διαλέγεται πρὸς τὰς ψυχὰς περὶ 
μιᾶς δή τινος εἰς γένεσιν καϑόδου καὶ ἑνὸς αἱρέσεως βίου, 
καὶ ὡς τὸν δαίμονα αὐτὸς ἐφίστησι ταῖς ἑλομέναις. Ἔκ δὴ 

., 4 “ ’ ς᾽ ’ ς᾽ 2 5 τούτων οὔτε νοῦν σεληνιακόν, ὡς Πορφύριος ὑπέλαβεν. 
αὐτὸν ἡμεῖς εἶναι φήσομεν ϑεῖος γάρ ἐστιν καὶ ὃ σεληναῖος 

νοῦς καὶ δημιουργικὴν ἔλαχεν τάξιν, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπηρέτης 
ἐστὶ τῶν Μοιρῶν, καὶ πᾶσαν κυβερνᾷ τὴν γένεσιν" οὔτε τὸν 
δημιουργὸν τοῦ παντός, ὡς Θεόδώρος ὃ ̓ Δσιναῖος" ἐκεῖ- 

ἴονος γὰρ οὐ περὶ μιᾶς γενέσεως δημηγορεῖ πρὸς τὰς ψυχὰς 
οὐδὲ μιᾶς Μοίρας ἀπαγγέλλει τινὰς λόγους, ἀλλὰ πάντας 

ἐγγράφει τοὺς εἴμαρμένους νόμους ταῖς οὐσίαις τῶν ψυχῶν 
καὶ περὶ πάσης διαλέγεται τῆς ἀπὸ τοῦ νοητοῦ περιόδου 

14 πασῶν εἰς τὸ νοητόν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ δεύτερος μέν ἐστι τῶν 
.88ν. Μοιρῶν, καὶ ἐκ [ φαντο]οικὸς τῶν νοήσεων τῆς «“αχέσεως, 

“ἥ Α ’ Α ν Ἷ Φῤή 4 - τοῦ [δὲ λα]γχάνοντος τὰς ψυχὰς δαίμονος ὑπέρ[τερο]ς (τῆς 
μὲν γὰρ ἀπαγγέλλει τοὺς λόγους, τὸν δὲ ἐφίστησιν ἕκάστῃ 
τῶν ψυχῶν). ἀγγελικῆς αὐτὸν εἶναι ϑετέον τάξεως" οἵ γὰρ 
27 2 οἵ “᾿ δ 72 , 2 , ’ 
ἄγγελον τίνες εἰσὶν ἢ οἱ ἄλλων λόγους ἐκφαίνοντες; τίνες 

.40 δὲ καὶ οἵ ϑεῶν μὲν ὑπηρέται, δαιμόνων δὲ ἐπιστάται πλὴν 
»- 2 Ι ἿΝ ΝΣ: λ ΔΨ, ᾿ ᾽ 

τῶν ἀγγέλων; καὶ οὐ ξενικὸν τὸ Ὄνομα καὶ βαρβάρου ϑεο- 

σοφίας μόνης, ἄλλα καὶ Πλάτων ἐν Κρατύλῳ ἴν. 4075. 
4085] τὸν Ἕρμῆν καὶ τὴν ριν ϑεῶν ἀγγέλους εἶναί φησιν, 
καὶ παρὰ τὸ εἴρειν αὐτῶν τὰ ὀνόματα γενέσϑαι λέγει σαφῶς. 

45 ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἄρχοντές εἰσι καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους “Ἑλλή- 

γῶν ϑεολόγους τῆς ἀγγελικῆς σειρᾶς. ὃ μὲν τῆς ἄρρενος, 
ἣ δὲ τῆς ϑηλείας. καὶ ὑπουργοῦσιν τοῖς δημιουργοῖς τοῦ 

,»,, ς᾽ οὧ ι ’ , ,᾿ 2 ». ἢ» παντός" ἡ δὲ προφητικὴ τάξις Μοιραία μέν ἔστιν, ἐφέστηκεν 
δὲ ταῖς εἰς γένεσιν καϑόδοις τῶν ψυχῶν. ἐκ τοῦ ἀφανοῦς 

80 αὐτὸς εἰς τὴν ἐμφανῆ παραπέμπουσα ξωήν, καὶ δαιμόνων 

ὡς 4 αὐτὸς] αὐτοῖσ. 8 κυρβενᾶῆηΛ΄᾽ 17 ἀπαγγέλει 21 οἵ. ἀθ 
οΥ. ομδ]α, 58 24 εἴρεῖν: δι ὉΥΙΌΒ 6Χ ἐ οὐ 885. ε, ἀϑίπαδ ρεῖ ἸΓ, 
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ἡγεῖται τῶν καλουμένων ἀγγελικῶν, ὅσοι τοὺς τῇδε βίους 7 77 ᾽ Ἢ 
ἡμῶν ἐπιτροπεύουσιν, εἰληχότες ἡμᾶς μετὰ σωμάτων ζῶντας: 

"Ἄλλοτε δὲ ἄλλων ψυχῶν συγκμλήρων γινομένων, ἃς ὁ τῶνδε 
τῶν λόγων μηνυτὴς ξώρα, τούτων προφήτης τὶς προειστήκει" 
ϑαυμὰᾶστὸν γὰρ οὐδὲν ἄλλον ἄλλαις ψυχαῖς διανέμειν τοὺς 
κλήρους. εἰ δὲ δὴ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ προφήτου σκχοποίης; 
ὡς αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ [». 125] διώρισεν, ἑἕρμηνευτικὸν τῶν 

μαντέων ὃν καὶ ὧν ἐνθεάζοντες ἐκεῖνοι λέγουσιν ἐξηγητικὸν 
διὰ νοερᾶς ἐπιστάσεως. ἔσται σοι δῆλον, ὕπως καὶ οὗτος ὃ ἐν 

-»"“Σ»- ἢ } - - τῷ παντὶ Ϊ προφήτης τῶν ἐν τῇ “αχέσει ϑείων ἐστὶ νοή- 1. 88:. 

8 

9 

σεων ἐκῳφαντικός, νοῦς μὲν ὦν, ἀλλὰ τὶς νοῦς, ἀλλὰ Μοι- 

ραῖος νοῦς, τεταγμένος δὲ οὐκ ἐν σελήνῃ. καϑάπερ φησίν 
4143» ΣΖ2 -»Β 5, Ὁ ὖὖὖὃὖῤ.» ᾿ ᾿ ΄, 9 ᾿ 5 τις, ἄλλ ἐν τῷ αἰϑερι᾽ τοῦτον γὰρ τὸν τόπον ἀρχὴν είναι 

τῆς γενέσεως οἰόμεϑα᾽ ϑνητῆς δὲ περιόδου. προστάτης ὃ. 
προφήτης καὶ οὐκ ἀνόδων εἰς οὐρανόν, ἀλλὰ καϑόδων εἰς 

τὴν γένεσιν. ἐπειδὴ δὲ τῶν κληρουμένων ὑπερίδρυται ψυ- 
χῶν, νοῦς αὐτὸς ὧν γενεσιουργὸς τῶν εἰς γένεδιν πεμπο- 
μένων ἄρχων, οὐχ ἁπλῶς αὐτόν φησι δημηγορεῖν εἰς τὰς 
ψυχὰς ταύτας τὰς συγπλήρους, ἀλλ᾽ ἀναβάντα ἐπί τι βῆμα 

ὑψηλόν . ἵνα καὶ συντεταγμένος ῇ ταῖς ψυχαῖς, ὡς λόγων 
χορηγός, καὶ ἐξῃρημένος ἀπ᾽ αὐτῶν, ὡς ἐπὶ βήματος λέγων. 

Τί οὖν δή ἐστιν τουτὶ τὸ βῆμα, λέγωμεν" οὐ: γὰρ ὡς 

ἔτυχεν τοῦτο παρέρριψεν ὃ μῦϑος οὐδὲ πλάσας αὐτὸς νοῦν 
ἐπὶ βήματος δημηγόρον᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ λόγοι μεταδόσεις 
εἰσὶν ἐνεργειῶν εἰς τὰς ψυχάς, κινητικαὶ μὲν αὐτῶν εἰς 
τὴν γένεσιν. ἐγερτιμαὶ δὲ εἰς τὰς τῶν βίων προβολάς. ἐρε- 

ϑιστικαὶ δὲ τῶν φαντασιῶν εἰς τοὺς ὀφειλομένους "λήρους, 

4 τούτων Ῥου ποῦ δ ἃς; Θχρ!οδῦ ΟἿΣ προφήτην τινά 
ατοαύ Ρ]. | προϊστήκει Ι τὰ. δὰ θϑ1η Πηθϑγη. αὰἀδὸ αθδιηῦ ἴῃ 
προ[ιστήκει], ϑάβουῦ. ὥσπεο καὶ ὑπὸ δαίμονα γίνονται ἄλλον καὶ 
ἄλλον. Οαδ6 51 ἰθχύαϊ ἰπϑούθηᾶα βαηΐ, ροϑὺ κλήρους 1. 6 Ἰοοῦχα 

μωροῦ 11 τὶς ἀϊνίηδν] ρούϊ5 αὐτὰ 1ΘρῚ 12 σελήνηιξ 
(υ- ἴτ) ] τις 80. Ῥουρυυῖθβ 27 ὀφειλομένους οἵ. 104, τ οὗο. 
245, 2ὅ 

Ὁ 



δ 
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ἵνα ἕκασται λαβοῦσαι τὸν οἰκεῖον ἐκλέξωνται τοὺς βίους, 

οὕτω καὶ τὸ βῆμα σύμβολόν ἐστιν μυϑικὸν τοῦ ὀχήματος 
τοῦ πῤοφητικοῦ, δι᾽ οὗ κυβερνᾷ τὰ ὀχήματα τῶν ψυχῶν. 

ἐφ᾽ οὗ βεβηκὼς ὄντως αὐτὸς ἐπιστατεῖ ταῖς κατιούσαις, 

μένων ἐν τῇ ξαυτοῦ τάξει καὶ οὐκ ἀφιστάμενος τοῦ αἰϑέρος" 

πᾶς γὰρ ἐγκόσμιος νοῦς ἔχει τι πάντως ἐγκόσμιον ὄχημα, 
δι᾿ οὗ συμπληροῖ τὸ πᾶν καὶ μέρος ὧν τοῦ παντὸς ἐγκόσμιος 

8. 88ν. ἀποκα]λεῖται. καὶ δὴ καὶ ὁ [παρ]ὼν νοῦς ἔγχει τοιοῦτόν 
τι σῶμα ἀΐδιον, ᾧ ἐποχούμενος ἐνεργεῖ τὰ ἐπ... τοῦτο] 
2 “ ς -“- ΙΑ -»“Μ“Ὕ ᾿Ὶ ᾽ὔ - Α ἀρ ἐννοῶν ὁ τοῦ μύϑου τοῦδε μηνυτὴς βήματι χρῆσϑαι τὸν 

ψι Ν᾿ 

2 φ 

ῶὅ 

90 

προφήτην εἶπεν ὑψηλῷ᾽ διότι γὰρ ἐν τῷ ὥψει τοῦ αἰϑέρος 
αὐτὸ ἐθεᾶτο, διὰ τοῦτο ὑψηλὸν αὐτὸ προσεῖπεν. εἰ δὲ ἀνα- 
βαίνειν εἶπεν τὸν ἀεὶ ἐφεστῶτα καὶ ποτὲ λέγειν τὸν ἀεὶ 

λέγοντα. καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον χρονικόν ἐστιν, τῆς τοῦ 
ὁρῶντος αὐτὸ χρονικῆς ϑεωρίας οἰητέον εἶναι συνεισαγούσης 
ἀφ᾽ ξαυτῆς καὶ δι’ ξαυτὴν χρόνον τοῖς ἀϊδίοις. ὥσπερ καὶ 

τόπον τοῖς. ἔξω τόπου παντὸς καὶ σχήματα τοῖς ἀσχημα- 
τίστοις. οὕτω δὲ καὶ ἐν τῷ Φαίδωνι [Ρ. 1184] περὶ τῶν 
ψυχῶν λέγων χρωμένων ἔξω τῶν σωμάτων τούτων ἄλλοις 
ὀχήμασιν ἂν αβᾶσαι;, φησίν, ἃ δὴ αὐταῖς ὀχήματά ἐστιν, 

ὥσπερ καὶ ἐν τούτοις τὸν προφήτην ἐπί τι βῆμα ἀναβαίνειν 
εἴρηκεν. ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν ἐν Τιμαίῳ [ρ. 415] δημιουργὸν πρὸς 
τὰς ψυχὰς διαλεγόμενον βήματος εἶπεν δεῖσϑαί ἕινος" ὑπερ- 

κόσμιος γὰρ ἦν καὶ παντελῶς ἐξῃρημένος τῶν ψυχῶν. ὃ δὲ 

προφήτης καὶ ϑνητῶν περιόδων κῆρυξ καὶ ἐγκόσμιος. 
Τοὺς μὲν οὖν λόγους τοὺς προφητικοὺς ὕστερον διασκεψό- 

μεϑα᾿ νυνὶ δὲ τίνες οἱ κλῆροι καὶ τίνες οἵ βίοι λέγωμεν 
πρότερον. καὶ τίνα τὰ παραδείγματα τῶν βίων. καὶ διὰ τέ 

ταῦτα ἀπὸ τῶν τῆς “αχέδεως δέχεται γονάτων. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἀπὸ τῶν ἄλλων Μοιρῶν ἢ ἀπὸ τῆς μητρὸς τῶν Μοιρῶν" 

1 διίοῦ οΧ διὸ τη 9 ἸΘΡῚ ἐκτῇ", οχρθοίδβ ἐκτός 

10 1. ἐψρῶν 12 προεῖπεν 20 ὄχημα 

ῬΒΟσΙῦΒ, 64. Ἐ ΤΟΙ]. 11. 11 
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ἄξια γὰρ ταῦτα ϑεωρίας. τούτων δὴ προκειμένων εἰς ἐπί- 

στασιν δύο ταῦτα μάλιστα χρὴ προλαβεῖν, ἵν᾽ ὃ σύμπας 

λόγος ἡμῖν γένηται καταφανής" ἕν μὲν ὅτι τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν οὐ 

μάτην λέγεται παρὰ τοῖς Στωικοῖς, ἀλλ᾽ ἔστιν καὶ μάλιστα ἢ, 8άτ. 

ἐν ταῖς ἔξω σωμάτων ψυχαῖς οὐδὲ ταῖς σωματικαῖς ἀνάγκαις ὕ 

κατειλημμέν] αἷς. δεύτερον δὲ ἕτερον τὰς τοῦ κόσμου περιό- 

δους δρᾶν εἰς τὰ ϑνητὰ πάντα καὶ πολλὰ γ᾽ ἰγνεῖσϑαι καὶ 

ἐκεῖθεν εἰς ἡμᾶς ὡς ἐν αὐτῷ περιεχομένους. τούτων γὰρ. 

προληφϑέντων [εὐμαφὴς ὃ περὶ τῶν κλήρων ἔσται καὶ τῶν 

βίων ἡμῖν λόγος. τὸ μὲν οὖν τὰς κοσμικὰς περιφορὰς δια- 

βαίνειν καὶ. μέχρις ἡμῶν καὶ τῶν ἄλλων ϑνητῶν ξῴων 

ὑπομνηστέον ἔκ τῆς τοῦ κόσμου συμπαϑείας" ταύτην δὲ αὖ 

ἀποδειμτέον ἡμῖν ἐκ τοῦ ἕῷον ἕν εἶναι τὸ “πᾶν. εἰ γάρ 

ἐστι ψυχὴ μία συνέχουσα τὸν ὅλον κόσμον ᾽ ἀνάγκη δήπου 

συμπάϑειαν εἶναι τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν. πρὸς ἄλληλα" καὶ 

γὰρ τῶν τῇδε ξῴων ἕκαστον αὐτὸ πρὸς ἑαυτὸ συμπαϑές 

ἐστιν οὕτως. ὥστε ἀπ’ ἄλλων μορίων ἄλλων κατάδηλον 

γίνεσθαι διάϑεσιν. εἰ δὲ τὸ μερικὸν οὕτως ἀμυδροτέραν 
ἔχον τοῦ παντὸς ζωὴν ὄμως ἔχει τὴν τῶν μερῶν διὰ ταύ- 

την συμπάϑειαν, πολλῷ μᾶλλον ὁ κόσμος" ἡ γὰρ τοῦ παν- 20 

τὸς ζωὴ καὶ δυνατωτέρα πάντως ἐστὶν τῶν μερικῶν καὶ 

ξωὴ ἐπὶ ζωαῖς οὖσα μειξόνως συνδεῖ πάντα πρὸς τὴν ἀλλή- 

λῶν κοινωνίαν καὶ τὴν ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλα ποίησιν. εἰ δ᾽ 

οὖν ξῷον ἕν ἐστιν ὁ κόσμος, ἔστιν ἐν αὐτῷ ζωὴ μία πασῶν 

συναγωγὸς τῶν ἐν αὐτῷ ἕωῶν" εἰ δὲ τοῦτο, συμπαϑὴς ὁ 26 

κόσμος πρὸς ξαυτόν᾽ εἰ δὲ τοῦτο, δύνανται πάντως αἱ ἄλλων 

κινήσεις εἰς ἄλλα διαβαίνειν καὶ ποιεῖν εἰς ἐκεῖνα, κἂν 

ὁπωσοῦν ἔχῃ διαστάσεως" εἶναι γὰρ τὴν μίαν ζωὴν τὴν 

διαπορϑμεύουσαν τὰς ποιήσεις ἀπὸ τῶν δυναμένων ποιεῖν 1.84ν. 

εἰς τὰ δυνάμενα πάσχειν. εἰ δὲ: ταῦτα ἀληϑῆ, τῶν δὲ ἔν 80 

μὰ 0 

με δ. 

ὅ οὐδὲ] οὔτε ὁ δεύτερον. οὗ, ». 26ὅ, 7 ἴπ ΑΙο. 812, 22 
7 8} 6]. καὶ αἰύογαα 10]. βίωι 22 ἀλλήλων] ἄλλην 28 ποί- 
ησι»} κίν 88. τοῦ 426. ζφιων' ᾿ ' ἄλλων] ϑαρτῶ ων» 588. αἐ τηῇϑ 
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-» 7 [4 Ἁ “ 2 ἤ Ἁ } 9 ᾿ τῷ κόσμῳ μορίων τὰ μὲν ἔστι κυριώτερα, τὰ δὲ ἀκυρότερα,. 
δ - - ΄ ὑγὴ καϑάπερ καὶ ἐν ἑκάστοις τῶν ϑνητῶν [ζῴ]ων, δῆλον δή-. 

πουϑεὲν. ὅτι τὰς τῶν κυριωτέρων δυνάμεις εἰς τὰ ἀκυρότερα 

δρᾶν ἀναγκαῖον καὶ τὰς ἀπὸ τῶν δυνάμεων κινήσεις καὶ 

5 τούτοις τὰς κινήσεις προξενεῖν. εἰ δὲ τοῦτο. κυριώτερα δὲ 

τὰ ἀΐδια τῶν ϑνητῶν καὶ τὰ τεταγμένως κινούμενα τῶν 
9 . ἀτάκτων, ἀπ΄ ἐκείνων ἄρα διαβαίνουσιν αἵ κινήσεις εἰς 

ταῦτα καὶ ταῦτα ἐκείνοις ἕπεται. τὰ ϑνητὰ τοῖς ἀϑανάτοις 
-“΄ ᾽ὔ 3 Ἁ »" ᾿ , 9 ’ὔἢ͵ ’, 

τοῦ κόσμου μέρεσιν. εἰ δὲ τοῦτο, φοραὶ καὶ ἀφορίαν ζῴων 

10 ϑνητῶν ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιόδων ἀϑανάτων οὐσῶν ἐπι- 

τελοῦνται καὶ φϑοραὶ καὶ γενέσεις καὶ βίοι τῶν τῇδε ξῴων 
λ [4 Ο Α 2 Ί 4 ἤ 

οἵ μὲν πολυχρονιώτεροι. οἵ δὲ ὀλιγοχρονιώτεροι. καὶ κατὰ 

σώματα καὶ κατὰ ψυχὰς διωϑέσεις χείρους καὶ βελτίους. 
Τὸ μὲν οὖν τὴν κοσμιμὴν περιφορὰν δρᾶν εἰς ἡμᾶς διὰ 

’ ς ’ ν 2 δικΑ ΄ - δ - , 

1ι8 τούτων ὑπομνηστέον, ὡς «ἐν ἑνὶ ξῴῳ τῷ παντὶ τῶν μὲν 
- ᾽ ΄- Ἁ ᾽ὔ ΝῊ ΄“ ἢ “ 2 “Ὁ ν 

ποιούντων, τῶν δὲ πασχόντων" τοῦτο δὲ δῆλον. εἰ ζῷον ὁ 
»"5ἤ Α - 9 -»“- “Ν 5 »" 

πόσμος" τοῦτο δὲ δῆλον ἀπὸ τοῦ κρεῖττον εἶναι πανταχοῦ 
Ἅ Ω “Ὁ ’ -»“"Ὕ“’ Α Α 27 - - , 

τὸ ὅλον τοῦ μέρους. μηδαμοῦ δὲ τὸ ἄξων τοῦ ζῶντος καὶ 
»Ὕ » . ν) , » 

τὸ ἀνόητον τοῦ νοῦν ἔχοντος" ὥστ᾽ εἰ ἔστιν τι τοιοῦτον ἕν. 

τῷ παντὶ ζῶν καὶ νοοῦν, πολλῷ μᾶλλον τὸ πᾶν τοιοῦτον" 
κῳ Α 2 9 ΄κᾳῳ Α Ἁ δῳ "Ὁ ς “ω ’; νοῦ δὲ ὄντος ἐν τῷ παντὶ καὶ ζωῆς μιᾶς ὃ τῆς συμπαϑείας 

3 Ἁ ἠδ λό 0 

ἑναργὴς θη ΔΛΟγος. 
δ νι , ν 2,,32,ϑ ᾧ »ν ᾿ ὰ , - 2 Ὅτι δὲ ἔστιν καὶ τὸ ἐφ΄ ἡμῖν καὶ κύριοί τινῶν ἐσμεν 

αὐτοὶ καὶ ἐλέσϑαι καὶ πρᾶξαν κατὰ τὰς αἱρέσεις. δῆλον, εἰ 
45 μὴ μάτην βουλευτικποὶ γεγόναμεν, τῆς φύσεως οὐδὲν ποιού- 

2 - ἢ. 8ὅτ. σης μάτην. βουλευόμεϑα δὲ ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν ὄντος ἐλέσϑαι 
, ᾿ » - ἢ ν ᾽ , 2 2. »μ δ ; 

τάδε πρὸ τῶνδε" καὶ γὰρ εἶ μηδὲν ἐστιν ἐπὶ ταῖς ἡμετέραις 

αἱρέσεσιν, ἄλλο τι ἂν εἴη τῶν πραττομένων κύριον καὶ οὐχ 

ἡμεῖς ὧν πράττομεν. εἰ δὲ τοῦτο, οὐκέϑ'᾽ ἡμᾶς αἰτιατέον 

80 ὧν κατορϑοῦμεν ἢ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ τὸ κύριον καὶ εἰ 

μὲν μηδ᾽ ὅλως ἐστὴν ἁμαρτήματα, ταῦτα μηδὲν αὐτὰ δια- 

2 φΦ 

7 ὃ ἀτάκτως 18 μὴ δὲ τὸ ἄξων ταὶ, ἴτα. γρ. μηδαμοῦ 
δὲ τὸ ἄξων ταϑ 29 ᾧ»] ὧσ 
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φέρειν τῶν κατ᾽ ἀρετὴν γινομένων, ἀλλ᾽ εἶναι πάντα ἀδιά- 
φορα, τὸ σωφρονεῖν, τὸ ἀκολασταίνειν, ἕκαστα τῶν τοιούτων" 
εἰ δέ ἐστιν ἁμαρτήματα ἐναντία τοῖς τῆς ἀρετῆς ἔργοις, εἰ 
μὴ ἡμεῖς αἴτιοι τούτων, αἴτιον εἶναι τὸ χρώμενον ἡμῖν 
[τούτων οἷον ὀργάνοις" ὅταν δὲ ἢ τὸ μὲν ὄργανον, τὸ δὲ 

3 “ χρώμενον, οὔτ ἀγαϑὸν οὔτε κακόν ἐστίν τι τοῦ ὀργάνου 
παντελῶς. ἀλλὰ. τοῦ χρωμένου. μετοίσομεν οὖν τὰ ἁμαρτή- 

ματα τῶν πράξεων εἰς τὰ πρὸ ἡμῶν, καὶ τὰ ἀγαϑὰ τοίνυν 

ὡσαύτως" καὶ οὔτε ἐπαινεσόμεϑά τίνας οὔτε ψέξομεν. καὶ 

εἰ μὲν ἐκεῖνο καὶ ἁμαρτάνον καὶ κατορϑοῦν αἱρεῖται τούτων 
’ 2 -“ ΞΓ 4 -ὕὦ 2 . 2 -» ᾿] 3 Α 

ϑάτερον, ἐκεῖνο ἔχει τὸ ψυχῆς ἕργον᾽ ἐκεῖνο γὰρ ἕσταν τὸ 
» ΝΑ ι 2 -» γ᾿ 3 3 ς - 2 Α προαιρούμενον᾽" καὶ ἐκεῖνο οὐκέτι ἔσται αἴτιον ἁπλῶς, ἀλλὰ 

δεήσεται τοῦ κρίνοντος καὶ ἐπανάγοντος εἰς τὸ ἀγαϑόν. εἰ 
δὲ ἠναγκασμένον χἀκεῖνο ταῦτα ποιεῖ, .πάλιν εἰς ἄλλο τὸ 
ἀναγκάξον ἥξομεν, καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον... πῶς δὲ καὶ ἑνὸς 

ὄντος τοῦ πάντα ἀναγκάξοντος εἰσίν τινες. οἱ λέγοντες ἡμῶν, 

ὅτι οὐ πάντα ἠνάγκασται, εἶτε σφάλλονται. τοῦτο λέγοντες 

εἶτε πατορϑοῦσιν; εἰ μὲν γὰρ τοῦτό 78 τὸ τοῦτο λέγειν ἐπ᾽ 
αὐτοῖς, ἔστιν τι πάλιν τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν" εἰ δὲ μηδὲ τοῦτό φασιν 

ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς ὄν, ἀλλ᾽ ἀναγκαξόμενοι καὶ τοῦτο λέγουσιν, 
πῶς τι τῶν αἰτίων ἐν τοῖς ἀποτελουμέϊνοις ὑπεναντίαν 1. ϑὅν. 
ἱέν αὐτῷ ἢ κατέλειπεν ρ"ίνησιν [[] αὐτὸ ἐπιφέρει; παντάπασιν 

γὰρ τοῦτο ἄλ| ογίον καὶ ὅμοιον; ὡς εἶ τις ἰατρεύειν διδά- 

σκῶν ὑπεναντία τοῖς ἑαυτοῦ ἔργοις διδάξειεν λέγειν τὸν 

διδασκόμενον. εἰ μὲν οὖν βούλεται λέγειν ἡμᾶς, ὅτι οὐ 
,ὕ Φ2,΄..»ὕ . , “ἊΝ 7 ᾿ 2 ᾿ς φ ᾿ πάντα ἠνάγκασται, ταύτην τὴν βούλησἷν ἄτοπον ἔχει καὶ 
9 -“ ,, ᾿ . ᾿ς Α 9 ᾿ ; Α ᾿ οὐδαμῶς αἰτίῳ προσήκούσαν᾽ οὐ γὰρ φύσεως τὸ παρὰ 

-“ 93 » “- φύσιν ποιεῖν οὐδ΄ ὕλως τοῦ :αἰτίου τὸ τῷ αἰτίῳ μαχόμενον. 
εἰ δὲ μὴ βούλεται, , ποιεῖ δὲ ὃ μὴ βούλεται, πάλιν εἰς 

4 αἴτιοι αὐτῶν] αὖ ΘΧ ουὅ οὗ 88. τού ταῦ [ ροϑὺ ἡμῖν 5ΒΙρπῦτη, 
αὑο τοίοχίυν δᾶ ΤΑΒΤΡἼΤΘΙΩ, ] ,οχύαὺ ἡμεῖς δὲ. φαοὰ 81 ΨΘΥΌΤΙΗΩ 
Θββθῦ, 6861 ἀδρογθὺ ἡ ἡμεῖς δὲ τούτου οἷον ὄργανα 19 αὐτοῖς ἐστιν, 
τί: οοτν. ὟΥ α]. (αἱ αὐτό γε ἵπ ν. 18). 24 τὸν ΝΥ α].] τὸ 26 ἔχειν 

20 

2ὅ 
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ἄλλην ἀναγκάζουσαν δύναμιν ἀναϑήσει τὴν τοῦ ἀβουλήτου 

ποίησιν. ᾿ 

Τοσαῦτα καὶ περὶ τοῦ δευτέρου τῶν ξητουμένων εἴχομεν 
σπέρματα καταβάλλεσϑαι τῶν ὑπομνήσεων᾽ τούτων δὲ προει-- 

δ λημμένων ἀναγκαῖον ὄντος μὲν τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναν κυρίους 
ἡμᾶς αἱρέσεως, δρώσης δὲ εἰς ἡμᾶς τῆς περιφορᾶς διαβαί- 

νεῖν τι καὶ ἀπ᾿ ἐκείνης εἰς ἡμᾶς. ἀμφοτέρων δὲ ὄντων 

ἀληϑῶν ἢ προκατάρχει μὲν ἣ περιφορὰ τοῦ παντός, ἕπεται 
δὲ ἡ αἵρεσις τῶν ψυχῶν, ἢ ἀνάπαλιν ἡμεῖς μὲν προκατάρ- 

10 χομὲν, ἕπεται δὲ ἡ περιφορὰ διδοῦσα τὰ ἀκόλουθα ταῖς 
αἱρέσεσιν ἡμῶν. ἀλλ᾽ εἰ ἡμεῖς προκατάρχομεν, τὸ δὲ πᾶν 
᾿δίδωσιν οἷς εἰλόμεϑα συμβαίνοντα, πρῶτον μὲν ἄτοπον μέ- 
θεόν τοῦ παντὸς ἡμῖν οὖσιν ἕπεσϑαι τὸ πᾶν" οὐ γὰρ τὸ 

ὅλον τοῖς μέρεσιν, ἀλλὰ τὸ μέρος ἕπεσϑαι τῷ ὅλῳ προσήκει" 

16 εἴπερ τὸ μὲν μέρος ἕνεκα τοῦ ὅλου, τὸ δὲ ὅλον οὗ ἕνεκα 
τῶν μερῶν. ἕκαστον δὲ τῶν ἕνεκά του δεῖ τῷ οὗ ἕνεκα 
ἀκολουϑεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τῷ ἕνεκα του τὸ οὗ ἕνεκα᾽ τὸ γὰρ οὗ 
ἕνεκα τέλος. ἔπειτα καὶ τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀτάκτου ὄντος καὶ 

19 ἀσταϑμήτου διὰ τὴν προαιρετικὴν ζωὴν φερομένην ἄλλοτε 

ξι8ότ, ἐπ᾿ ἄλλα κατὰ τὴν ὄρεξιν τὴν ξαυτῆς, τῇ δὲ προαιρέσει 

τῶν ψυχῶν ἑπομένων τῶ]ν κοσμικῶν ποιήσεων εἰς ἡμᾶς, 
ἀνάγκη [μηδένα] ὕρον ἐν τοῖς ἑπομένοις εἶναι μηδὲ τάξ[ ν᾿ 
τὸ] γὰρ τῷ ἀτάκτῳ ἐπακολουθεῖν ἐθέλον καὶ αὐτὸ μετα- 
λαγχάνει τῆς ἐκείνου πῶς ἀταξίας. ὥστε συμβήσεται τὴν 

86 τοῦ παντὸς τάξιν μεϑαρμόξεσϑαι ταῖς ἡμετέραις ἀστάτοις 
ὁρμαῖς" πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τὸν τῆς προνοίας ἔτι διασώ- 

σασϑαι λόγον ἔσται δυνατόν" προνοίας μὲν γὰρ τὴν ἑἕκάστου᾽ 

πανταχοῦ διαφυλάττειν ἀξίαν, τῶν τε ὅλων καὶ τῶν μερῶν, 

καὶ συντάττειν πάντα πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς ἕν τὸ ἀγαϑὸν 
80 ἀναπέμπειν. εἰ δὲ ἐπιτρέψοι τοῦ παντὸς ἡμῖν ἐπακολουϑεῖν 

14 προσήκειν 1 ἴογύ. ὅλον {τὸν οὗ 16 τῶι οὗ ἕνεκα: 
ὧν 6Χ ὁ τοΐ, οὗ ξἕ 6χ οοῦ τηϑ 21 τυχῶν 80 ἐπιτρέφοι 
56. Ῥτονιαθηὐδ, 
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τὴν περιφοράν, οἰχήσεται μὲν ἡ τῶν ὅλων τάξις, ἐπεισοδιω- 
δῶν πολλῶν γιγνομένων διὰ τὰς ἡμετέρας ὁρμάς᾽ τὸ δὲ ἀπὸ 
τῆς προνοίας: ἀγαθὸν οὐκέτι τῶν πάντων ἔσται κρατητικόν᾽ 
οὐ γὰρ ἀγαϑὸν τοῖς χείροσιν ἀκολουϑεῖν τὸ πρεῖττον. ἀνάγκη 
τοίνυν προκατάρχειν μὲν τὴν περιφορὰν ἐκ τούτων, ἕπεσϑαι ὅ 
δὲ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν τοῖς ἐκεῖθεν προκατηργμένοις. ἘΠ δὲ τοῦτο; 
δῆλον ὡς ἕνα μόνον προτείνειν βίον ἑκάστῃ ψυχῇ τὸ πᾶν 
διὰ τῆς περιφορᾶς δεῖ πάντως ἢ πάντας ἑἕκάστῃ, καὶ ἄλλην 
ἄλλης κατὰ τοῦτο διαφέρειν μηδέν, ἢ διῃρημένως τινὰς μὲν 

ἄλλαις, τινὰς δὲ ἄλλαις. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἷς μόνος ἑκάστῃ προ- 10. 
τείνοιτο βίος. οὐκ ἔσται τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν πάλιν ἐν ταῖς αἱρέσεσιν" 
ἐκ γὰρ ἑνὸς αἵρεσις οὐδαμῶς ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐκ δυοῖν τοὐλάχιστον" 
πᾶσα γὰρ προαίρεσις ἄλλο ἄλλου προτίϑησιν. ἠναγκασμένως 
οὖν ὃ μὲν ἕξει βίον ἄλλον, ὃ δὲ ἄλλον. καὶ εἰ μὲν μηδὲ 
ἐνταῦϑα κύριοί τινός ἐσμεν, ἐκβέβληται πάντῃ τοῦτο δὴ τὸ τ 
ἐφ᾽ ἡ υ{ν᾿ εἰ δ] ἐνταῦϑα μὲν τινός, ἐκεῖ δὲ οὐδενός, 1. 8θν. 
ἄτο[πο]ν σώματος μὲν ἐκτὸς ὄντας μηδεμίαν ἔχειν προαιρε- 
τικὴν κίνησιν, ἐν σώμασι δὲ γενομένους" καίτοι τῆς μὲν 
ἐξουσίας κατὰ φύσιν οὔσης. οἷς τὸ εἶδος τῆς ζωῆς προ- 

αἰρετικόν [δὲ], τῆς δὲ ἀνάγκης παρὰ φύσιν" ἐν δὲ σώμασι 30 
τῆς ψυχῆς παρὰ φύσιν ξώσης μᾶλλον ἢ ἔξω σωμάτων. 
Εἰ δὲ πάντες οἵ βίοι πάδαις ἐκ τῆς περιφορᾶς προτείνονται 
ταῖς ψυχαῖς. ἔσται τὸν αὐτὸν τρόπον ἀταξίας πλῆρες τὸ 

πᾶν" πᾶσα γὰρ ψυχὴ φιλόπρωτος οὖσα πάντων αὐτῇ προ- 

τεινομένων τῶν βίων ἐπιτρέχουσα φανήσεται ταῖς τυραννίδιεν 26 
καὶ ταῖς δυναστείαις. καὶ οἱ ἀμείνους τῶν βίων ἀφανεῖς 
ἔσονται καὶ τὰ τῆς δίκης ἔργα μάτην ϑουληϑήσεται, πάν- 
των μάτην] ὁμοίας ἐξουσίας ἀπολαυουσῶν ψυχῶν, σωφρό- 
γῶν ἀκολάστων, ὁσίων ἀνοσίων, ἐμφρόνων ἀφρόνων. εἰ δὲ 
εὐνομεῖται τὸ πᾶν μᾶλλον ἢ ἄλλο τι τῶν ἐντὸς τοῦ παντός: 80 

ὅ μὲν] μὴ | ἐκ τούτων ποη οατθὺ ΒΌΒΡΙΟΙΟΏΘ 18 καίτοι] 
καὶ 21 αἀοραϊὺ πασῶν 28 μάτην φροϑὺ πάντων 88. 
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οὐδὲν δὲ τοῦτο ϑεμιτὸν ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πολιτείαις 

ἴσης ἐξουσίας μετεῖναι πᾶσιν, οὐδ᾽ ἂν ἐν τῷ παντὶ πολλῷ 

πρότερον εἴη ἄν τι τοιοῦτον᾽ συγχυϑήσονται γὰρ οἱ τῆς 
ἀξίας ὅροι τῶν αἱρουμένων, (εἶδ ἀπὸ τῶν αὐτῶν “καὶ πάν- 

ὅ τῶν αἷ αἱρέσεις ἑκάστοις. Δείπεται τοίνυν μήτε ἑνὸς προ- 
τεινομένου πάσαις μήτε πάντων πάσαις τοὺς προτϑινομένους 
βίους τινὰς εἶναι ταῖς ψυχαῖς καὶ ἄλλους ἄλλαις" οὐ γάρ 

που τοὺς αὐτούς, εἰ καὶ τινὰς πάσαις. διαφέρει γὰρ οὐδὲν 
τοῦτο λέγειν καὶ πάντας πάσαις" ὧν γὰρ αἵ ἕξεις ἀνόμοιοι, 

10 τούτων δεῖ καὶ τὰς ἐξουσίας ἀνίσους εἶναι, πάντως κατὰ 

ἔ.8θα τ. δίνην διανεμομένας τοῖς ἀνομοίοις" οὕτω γοῦν | καὶ ὁ 
Αϑηναῖος Ξένος [16ρ. ΥἹ 7570] Διὸς κρίσιν εἶπεν τὴν 

γεωμετριπὴν μεσότητα, τοῖς ἀνίσοις ἄνισα νέμουσαν κατὰ 
τὴν ἕξκάστων ἀξίαν. εἰ δ᾽ οὖν ἄλλαις ἄλλοι προτείνονται 

15 βίοι ψυχαῖς. ἑκάστῃ δὲ οὐχ εἷς οὐδὲ δὴ πάντες, ὡς δεδεί- 

χαμδν. φανερὸν ἤδη τίς μέν ἐστιν "λῆρος ἑκάστης, τίς δὲ 

βίος" κλῆρος μὲν γάρ ἐστιν σύμπας ὃ ἀρυϑμὸς τῶν βίων, 
ὧν ἑκάστῃ προτείνει τὸ πᾶν διὰ τῶν ἕαυτοῦ περιφορῶν; 

βίος δὲ ἕκαστος τῶν ἐν τῷ κλήρῳ περιεχομένων εἶδος ὥν 

20 τί ζωῆς ἕν, ὕπερ δεῖ ψυχὴν ἑκάστην ἐν τῇ γενέσει βιῶναι 

μετὰ τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ἀπονεμομένων. λέγω δὲ οἷον εἶ τῷ 
προτείνονται βίοι τρεῖς, βασιλικὸς ἐρωτικὸς πολεμικός, ὥσπερ 

τῷ ᾿Δλεξάνδρῳ φασὶν οἵ μῦϑοι τὴν μὲν προτεῖναι τὸν βασι- 

λικὸν τὴν Ἥραν, τὴν δὲ τὸν ἐρωτικὸν τὴν ᾿ἀφροδίτην, τὴν 
25 δὲ τὸν ἀνδρεῖον καὶ πολεμικὸν τὴν ᾿4ϑηνᾶν᾽ προσκείσϑω 

δὲ ἑκάστῳ καὶ οἷα δὴ βασιλεύοντι ἢ ἐρωτικῷ ὄντι ἢ πολε- 
μικῷ γινομένῳ παρὰ τοῦ παντὸς ὑπάρξαι, πλοῦτον ἢ πενίαν, 

νόσον ἢ ὑγείαν, περιστάσεις ἢ ἀπερίστατον τύχην, καὶ ἕκαστα 
τῶν λοιπῶν. ὃ μὲν τοίνυν ἀριϑμὸς τῶν τριῶν βίων κλῆρός 

80 ἐστιν ὁμοῦ πάντων εἷς, καὶ εἰ τέτταρες ἦσαν καὶ εἰ πλείους 

ὡσαύτως ἕκαστον δὲ εἶδος ζωῆς βίος" ὃν ἑλομένην ἔδει τὴν 

ἢ 1 τοῦτο] τούτων δῦ προκείσθϑω 80 καὶ ἢ πλείουσ 
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. ἊἊ»" μ᾽ ΙΝ ᾿ ψυχὴν ἢ βασιλικὴν ἢ ἐρωτικὴν ἢ πολεμικὴν γενέσϑαι. καὶ 
1" ζ ΟΥ̓ ͵ τ ς » “ν»" 2 ᾿ ἕκ τούτων ἡ αἵρεσις, ὧν ὃ κλῆρος περιεῖχεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἄλλων, 
τὴν ἄστατον φορὰν τοῦ παντὸς ἀποκλείσαντος καὶ εἰς ὅρον 

- , κὰ 2 2. , δ᾽,» ᾿ ΟἿ . τῶν βίων ὧν ἔστιν ἀξία περιαγαγόντος ἑκάστῃ τὴν αἵρεσιν 
ὕσα δὲ πάλιν ἑλομέναις προστέϑησιν τὸ πᾶν, κλῆροι δεύτεροι ὃ 

μετὰ τὴν αἵρεσιν, οἷον πατέρων τωνδὶ γενέσϑαι [ καὶ τύ-- 2. 8θαν. 
χας τοιάσδε ἔχειν καὶ ὅσα ἄλλα προσήρτηται τοῖς βίοις. 

ὃ 3 ς - ς Α ᾿ - δ, ς Ν 
διττὸς οὖν ὁ κλῆρος, ὁ μὲν πρὸ τῆς αἱρέσεως. ὁ δὲ μετὰ 

Ἁ Δ . ὃ ι δὴ 2 “΄ » ’ ω, Φ Ι ΟἿ τὴν αἵρεσιν ὁ μὲν ὁλότης ὧν τῶν βίων. οὗ μέρος ἕκαστος 
βίος, ὁ δὲ ὁλότης τῶν ἑκάστῳ βίῳ παρακολουϑούντων, ὧν 
ς . » ὁ κόσμος ἀπονέμει" καὶ ἕκάτερος ἀπὸ τοῦ παντός. ἐν μέσῳ 

Α 2 ΄- ῳ ᾿ -- “-- δὲ αὐτῶν ἡ αἵρεσις τῆς ψυχῆς καὶ οὕτω δὴ μένει μὲν ἡ 
αὐτεξούσιος φορά, σώξονται δὲ τῆς δίκης ὅροι, τὴν ἀξίαν 

; -“ - Φ 

διανέμοντες. ταῖς ψυχαῖς. οὐχ ὧν εἵλοντο μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ὧν αἱρήσονται᾽ προκατάρχει δὲ τὸ πᾶν καὶ ἐπακολουϑεῖ ταῖς τ 
αἱρέσεσιν᾽ πάντα δὲ εὐνομίας μεστὰ τῶν προτεινόντων, τῶν 
αἱρουμένων, τῶν ἁπονεμόντων, τῶν ἀπονεμομένων. Ἐπειδὴ 

οὖν οὔτε εἷς τις μιᾷ βίος ἀπονέμετανι τῶν ψυχῶν οὔτε πάν- 
τες ὁμοίως πάσαις, ἀλλὰ τινὲς τισίν, ἀνάγκη δήπουθεν ἢ 
κατὰ τὸ ποσὸν ἴσους ἀπονέμεσϑαι βίους ταῖς ἀνομοίις. τῷ 30 

μὰ 0 

δὲ ποιῷ μόνον διαφέροντας, ἢ κατὰ τὸ ποιὸν τοὺς ὁμοίους, 
᾽ὔ] Ἁ 2 2 ᾿, - ἣν [4 μ)} 2. ΧΨ 

πλείους δὲ ἄλλους ἄλλαις μετὰ τῶν ὁμοίων, ἢ κατ΄ ἄμφω 

διαφέροντας. ἀλλ᾽ αἱ μὲν σύγκληροι δῆλον ὅτι κατὰ τὸ πο- 
σὸν διοίσουσιν, οἵας ὁρῶν ἀπήγγειλεν ὃ τοῦ μύϑου τούτου 
διαϑέτης᾽ κὠλύει δὲ οὐδὲν ἐν ἀλλοίαις περιόδοις ἀπ᾽ ἴσων 55 
μὲν τῷ ἀριϑμῷ. βίων γίνεσϑαι τὰς αἱρέσεις, τῇ δὲ ποιότητι 
διαφερόντων᾽ οἷον τριῶν μὲν προτεινομένων τῇδε τῇ ψυχῇ 
βίων, τριῶν δὲ τῇδε, μὴ τῶν ὁμοίων δὲ ἢ πάντων ἢ τινῶν. 
καὶ τοῦτο μὲν δῆλον" αἱ γὰρ τῶν ψυχῶν ὁμοιότητες καὶ 
ἀνομοιότητες παντοίας εἰσάγουσι καὶ τῶν βίων ἐξαλλαγάς. 30 

Κατίδωμεν δὲ καὶ ἐν τούτοις τοῖς παροῦσιν, ] ὅσα 1. 81:. μὲν 5 6 ᾽ 

ῷ. “περιέχειν, 508 δὲ οὗ 8 58. τὰ 18 ἴοχὺ. δὲ (οἷ 
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δυνατὸν ἐπὶ τῶν συγκλήρων ψυχῶν᾽ λέγονται δὲ σύγπληρ[ οι] 
ψ[υ]χαὶ . .. [αἱ κατ]ὰ τὸν] αὐτὸν τῆς περιόδου χρόνον 
ποιούμεναι τὰς] καϑόδους καὶ ὅμα δεχόμεναι καὶ μὲτ 

[ἀλλήλων τοὺς κλήρους τοὺς τῶν βίων περιξατικούς. οὐ- ἃ 

5 κοῦν ἕν μὲν λέγεται περὶ αὐτῶν. ὅτι μιᾶς ψυχῆς εἷς ἐστιν 
κλῆρος. οὐ γάρ ἐστι κλήρων αἵρεσις ἀλλὰ διανομή, “κατὰ 
τὴν ἀξίαν ἕκάστης τὸν αὐτῇ προσήκοντα δεχομένης. δεύ- β 

τερον δὲ ἕτερον τὸ πάντα κλῆρον πλειόνων ἑνὸς εἶναι βίων 
περιοχήν᾽ ἢ πῶς εἰς τὸν οἰκεῖον ἀποβλέπουσα κλῆρον αἵ- 

10 ρεῖταν βίον ὃν (ἂν» ἐθέλῃ ἕξκάστη τῶν ψυχῶν: τρίτον, ὅτι 7 
οἵ κλῆροι περιέχουσιν οἵ ἕτερον τοὺς ἕτέρους, οἵ τῶν πρώ- 
τῶν πληρουμένων τοὺς τῶν δευτέρων᾽ ἢ πῶς ἡ ἐσχάτη κλη- 
ρωϑεῖσδα ψυχή φησιν τοῦτον ἂν ἕλέσϑαι βίον, ὃν εἴλετο; 

καὶ πρώτη [ἡ] κληρωϑεῖσα, εἰ μὴ περιείχοντο καὶ οὗ ταύτῃ 

15 δοϑέντες εἰς αἵρεσιν ἐν τῷ πρωτίστῳ τῶν κλήρων; τέταρτον ὃ 

σαφηνίζει τοῦτο ἐξηγούμενος τὸ πρῶτος δὲ ὃ λαχὼν πρῶ- 
τὸς αἰρείσϑω βίον [Ὁ. ὁ17), ὅτι τὸν πρῶτον καὶ δεύ- 
τερον καὶ τρίτον "λῆρον, οὃς προτείνει τὸ πᾶν διὰ τῶν 

περιφορῶν, ὁρίζουσιν αἴ ἀνατέλλουσαι μοίραν" πῶς γὰρ ψυχή 

τις ἔλαχεν εἰκοστὴ μετὰ τὴν πρώτην καὶ πρὸ ἄλλων ψυχῶν. 

εἰ μὴ τῆς μὲν ὃ κλῆρος περιεῖχεν τοσῶνδε μοιρῶν ἢ ση- 
μείων ἁπλῶς τῆς περιφορᾶς ἀνατολήν. τῆς δὲ ἐλασσόνων, ᾿ 
εἴπερ οἱ δεύτεροι περιέχονται ἐν τοῖς πρὸ αὐτῶν. πέμπτον 
ἐπὶ τούτοις, ὅτι πᾶς βίος περιξίληφεν μετὰ τοῦ εἴδους τῆς 

45 ζωῆς καὶ ὁπόσα αὐτῷ συνήρτηται τοῦ παντὸς ἀπονείμαντος" 

οὕτω γὰρ ὃ πρῶτον λαβὼν "λῆρον. ἐνορᾷ ἐν τῷ βίῳ ὃν 
δΐλετο συμφοράς τινας ἐνούσας καὶ ἀποϑρηνεῖ μετὰ τὴν 

ε87ν. αἵρεσιν ὡς ἐνιδὼν ἕν αὐτῷ τὰ ἑπόμενα. δράματα. δέον 

2 ["- 

9 ψυχαὶ ἴπο.. ὃ σύγαληραῦ 8 δεχόμενα 6 αἱρέσεισ 
γ δεύτερον δὲ ἀ6]. ὕ.. αὖ οἵ δὰ τ. “8, θ 10 ἂν δα, 

.} ἑκάστηι 19. οἵ. ΡῚ. 6904 ᾿ ἡ 46]. 508. 
τὸ ᾿σαφηνίξει --- 117 βίον ἴτη. 11 οἵ Ῥοετῆ. Ρ. ύοῦ. ΤΠ 110,1 

21 οὗ ῬΙ. 620" 26 οὗ Ρ]. ό190ἩεὨ Αἀ[Ὧ28Β διαίρεσιν 
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ς ἁπάντων πρὸ τῆς αἱρέσεως γίνεσϑαι κριτήν. ἕκτον, ὅτι πᾶς 

ἐρὶ 

ω 

βίος προστάτην ἔχει δαίμονα καὶ ἀπο[π]ληρωτήν. τοῦτο γάρ 
ἔστιν τὸ ὑμεῖς δαίμονα αἴἱρήσεσϑε [ρ. 6173]: κλῆρον 

μὲν τοῦ προφήτου ποιοῦντος, βίον δὲ ἕνα τοῦ δαίμονος, 
τῆς δὲ “αχέσεως ἀμφότερα περιεχούσης, καὶ τοῦ δαίμονος ὁ 
τὴν ἐπιτροπείαν καὶ τοῦ προφήτου τὴν διακλήρωσιν. ἐβδο- 

μον, ὅτι πᾶς βίος ἀναγκαῖός ἐστε ταῖς ψυχαῖς μετὰ τὴν 

αἵρεσιν" ὃ δὴ καὶ ὃ προφήτης δηλοῖ λέγων ᾧ συνέσται 
ἐξ ἀνάγκης [ρ. 6175]. δεῖ γὰρ ἑκάστην ψυχὴν ὃν εἵλετο 
βιῶναι πάντως ἐλθοῦσαν εἰς τὴν γένεσιν καὶ ἀποπληρῶσαι ι0 
τὰς ἑαυτῆς ὁμολογίας πρὸς τὸ πᾶν. ὄγδοον, ὅτι μετὰ τοῦ 
δαίμονος καὶ τύχην ἕκαστος εἴληχεν βίος, τοῦ μὲν δαίμονος 

τὸ τῆς ξωῆς εἶδος εἰληχότος, τῆς δὲ τύχης τὰ ἐκ τοῦ παν- 

τὸς ἑκάστοις ἀπονεμηϑέντα ζωῆς εἴδη κατὰ καιρὸν ἀποπλη- 
ρούσης. διὸ καὶ τὸν ὅλον βίον εἰλήχατον ἄμφω, περιέχοντα τ: 
καὶ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς καὶ τὰς τοῦ κόσμου δόσεις. ἔνατον, 

ὅτι παντοδαπὰ τὰ εἴδη τῶν βίων ἐστίν, ἢ ἀπὸ λογικῶν εἰς 
λογικὰ τῆς μεταβάσεως τῶν ψυχῶν ἡμῶν γιγνομένης. ἢ 
ἀπὸ ἁλόγων εἰς ἄλογα, ἢ ἀπὸ ἀλόγων εἰς λογικά, ἢ ἀπὸ 
λογιῶν εἰς ἄλογα. καὶ γὰρ τῶν λογικῶν καὶ τῶν ἀλόγων 30 
ἐστὶν κύκλος τις καὶ ἀπονέμει τινὰ καὶ τούτοις τάξιν τὸ 

τ πᾶν. δέκατον, ὅτι τὸ αὐτεξούσιον οὐκ ἀφῃρήμεϑα καὶ ἐν 

τῇ γενέσει καὶ μετὰ τὴν αἵρεσιν. εὖ γὰρ ἢ κακῶς διαϑεῖναι 
δυνάμεϑα ἑαυτοὺς καὶ ἐν παντὶ ξωῆς εἴδει πράττειν ὁσίως 

καὶ προσκατασκευάξειν ξαυτοῖς ἀμείνω τοῦ βίου τοῦ νῦν 90 

παρόντος. ἢ 

Ταῦτα μὲν οὖν ἠϑροίσαμεν ἐκ τῶν ἐν αὐτῷ τῷδε τῷ 1. 88:. 
μύϑῳ γεγραμμένων" τούτων δὲ διηριϑμημένων ἐκεῖνο πάν- 
τῶς ὑπόλοιπον ἰδεῖν, πῶς ἐν τοῖς γόνασι τῆς Ζ4αχέσεως 

εἶναί φησιν τούς τε κλήρους καὶ τὰ παραδείγματα τῶν βίων. 30 

8 αἱρήσεσϑαι 18 τύχης 50}.} ψυχῆσ 32 οἵ. ῬοΥΡΒ. 8Ό. 
δύο. Π 168, 20 28 γενξόδι (510)] δπ αἱρέσενϑ εὖ οΧΣ οὐ τὰ 

28 ὩΘΙΏΡ6 διηρϑρωμένῳων 
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» ᾿ 3’ 2 2 - 3 , - , ΧΑ ᾿ διότε μὲν οὖν οὐκ ἕν τῇ ἀνάγκῃ ταῦτα ἔϑετο. ῥάδιον τὴν 
- Α Α 4 

αἰτίαν συνιδεῖν. οὐ γὰρ ἐκίνει τὸν σφόνδυλον “ἀνάγκη, εἰ 

καὶ ἐν τοῖς γόνασιν αὐτῆς ἐκινεῖτο. τῆς οὖν περιφορᾶς 

τοὺς κλήρους νεμούσης εἰμότως οὐκ εἰς ἐκείνην αὐτοὺς 

ἀνήγαγεν. ἀλλὰ τὴν ὅλον αὐτὸν κινοῦσαν ταῖν χεροῖν. καὶ 
οὔτε εἰς τὴν Κλωθώ (οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς ἁπλανοῦς μόνης ὃ 
κλῆρος καὶ ὁ βίος) οὔτε εἰς τὴν άτροπον᾽ οὐ γὰρ ἀπὸ τῆς 

9 5 -"» 
πλανωμένης μόνης" ἀπ΄ ἀμφοτέρων οὖν ἡμῖν ἀἁπονεμομένους 

εἰς τὴν ἀμφοτέρων ἀνήγαγεν κινητικὴν τὴν “άχεσιν. καὶ 
Α -"Ν ) 9. Χ ’ 5 ς 7 ,ὔ 2,» - Α γὰρ τοῦ μὲν ἀεὶ τὴν τάξιν εἶναι ἡ ᾿ἡνάγκη αἰτία, τοῦ δὲ 

͵ὔ᾽ Ὁ Ζ 9.Ἃ δ -» ς. 2. δ - 2. 
ἄλλην καὶ ἄλλην ἀεὶ αἵ Μοῖραι. (ἀφ᾽ ὧν οἵ κλῆροι ἀεὶ 
. .᾿ “2 ᾿ς 2 ᾿ ᾿ ν. 2. ἡ ᾿ “ 9 “ ἄλλον καὶ ἄλλοι ἀλλὰ μὴν καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ οὐρανοῦ 

, 9 ν᾽ - δ »,ὕὔ -“ ) ΝΑ -.- 2 Ἁ ᾽ καὶ οὐκ ἔκ τῆς ἑτέρας ταῖν περιόδοιν᾽ δεῖ ἄρα τὴν “άχεσιν 
-»ν , ᾿ »,» » ᾿ 5 » αὐτῶν περιξιληφέναν τὰς αἰτίας. Τοῦτο μὲν οὖν δεδεῖχϑαν 
- 2 Α Ρω 2 “- ; [2 -Ὁ ’ ι8 φῶμεν. εἰ δὲ ἔστιν ἐν τῇ ““αχέσει παραδείγματα τῶν βίων, 

δῆλον ὅτε πεπερασμένα ταῦτά ἐστιν᾽ τῶν γὰρ καϑ᾽ ἕκαστα 
πάντως ἀπείρως ἐξαλλαττομένων ἀνάγκη τὰ παραδείγματα 

πεπεράνθαι. καὶ εἴ μὲ δεῖ τοὐμὸν εἰπεῖν, ὥρισται ταῦτα 
ταῖς τοῦ ϑείου γενητοῦ περιόδοις, καὶ πάντων τῶν βίων 

80 ὧν πᾶσαν ψυχαὶ ξῶσιν ἐν μιᾷ τοιᾷδε περιόδῳ προὔπάρχεν 
τὰ παραδείγματα, καὶ τὰ αὐτὰ ἀνελίσσεται καϑ' ἑκάστην 
περίοδον᾽ καὶ ὡς ὁ ἀριϑμὸς τοῦ χρόνου τῶν ὀκτὼ περιόδων 

.88ν. ὃ αὐτὸς ἀεί, καὶ ἄλλος καὶ ἄλλος Ϊ τῷ πά[λ])εν καὶ [πάλιν, 
οὕτω] καὶ τὰ εἴδη τῶν βίων τὰ αὐτὰ [ἀεὶ μένει κα]τὰ πᾶ- 

9ε85 σαν ποσμιπὴν περίοδον καὶ ἄλλα κ]αὶ ἄλλα τῷ πάλιν καὶ 
πάλιν. καὶ γὰρ ἀδύνατόν τι προστεθῆναι τῇ τοῦ ϑείου 

γενητοῦ περιόδῳ ξωῆς εἶδος᾽ ἢ οὐκ ἂν ἣν ἡ προσλαβοῦσά 

τι τελέα᾽ καϑάπερ οὖν αἵ τῶν κύμλων ἀποκαταστάσεις ἐν 
τῇ περιόδῳ συμπεραίνονται πάντων, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ 

80 αἵ περίοδοι τῶν ψυχῶν αἵ κατὰ πάντας βίους" καὶ ἐν οὐ- 

Φι 

1 Θ 

ὅ χειροῖν 7 εἰς τὴν ᾿ἄτροπον 80}. ἀπὸ τῆσ ἀτρόπου 
11 ἀφ᾽ ὧν δᾶ. ὅ.. ὀφζφ[ 1 αὐτὰδ 
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- ᾽ »“- ᾿Ὶ ὔ 3. Δ Ἅφ1η ᾽ ’ δεμιᾷ περιόδῳ ζῇ ψυχὴ βίον ὃν μὴ ἔξηκε πρότερον. λεκτέον 
τοίνυν, ἐπειδὴ καὶ δέδειμται. ϑαρρούντως, ὅτι τὰ παρα- 
δείγματα τῶν βίων καὶ πολλῷ πρότερον τῶν "λήρων τοσαῦτά 
ἐστιν, ὕσα περιέχει μία τοῦ κόσμου περίοδος, συναποκαϑιστα- 
μένων τῶν ψυχικῶν βίων τοῖς κοσμικοῖς κύκλοις. τῶν οὖν δ 

παραδειγμάτων πάσης ὄντων τῆς περιόδου δαιμονίως εἶπεν 

[ρ. 6174], ὅτε ἔλαβεν κλήρους, ὡς τινὰς λαβόντος, καὶ 
2 - - παραδείγματα βίων, ἀλλ΄ οὐχὶ τῶν βίων ἁπλῶς. κατὰ 

τινὰ γὰρ εἰσίασιν εἰς τὴν γένεσιν αὗται, περὶ ὧν ὃ λόγος. 
ἀπεριλήπτων ὄντων ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ πάντων᾽ διὰ τοῦτο 10 
δὲ ἄρα καὶ τὶς προφήτης ἐστὶν ὁ ταῦτα διακμληρῶν καὶ προ- 

“ 9 9 9 ς - ς ὔ . καὶ - Α μή τείνων, ἄλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς ὁ προφήτης ὡς πολλῶν μὲν ὄντῶν 
’» 27 Α 2. ἡ ’ Ἁ Ἁ τοιούτων. ἄλλων δὲ κατ΄ ἄλλα παραδείγματα τὴν διανομὴν 

ποιουμένων, τῆς δὲ “αχέσεως ἑνοειδῶς τὰ πλήϑη τῶν παρα- 

δειγμάτων περιεχούσης καὶ ἐκείνων περὶ αὐτὴν μεριζομένων 
καὶ μεριξόντων τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ταῖς ψυχαῖς. εἰ δὲ ὡς ἡ 
᾿Δνά ὺν σφόνδυλον ἐ ῖΐς γό ἶ ῦ ὶ “ἀναγ τὸν σφονόυλον ἕν τοῖς γονασιν εἶχεν. Οὐτῶ “αΐ 

ΟΥ̓ Ἁ ’ὔἤ -ωὖ ’ὔ ι Α 4 Α αὕτη τὰ παραδείγματα τῶν βίων καὶ τοὺς κλήρους, φανερὸν 

ὅτι τε τὴν μητρῴαν ἀξίαν ἔχει πρὸς τὰς ἄλλας Μοίρας καὶ 
δε, Ὁ - 5 ’ 5...) - λ . ὅτε αὐτῷ τῷ εἶναι καϑάπερ ἐκείνη κυβερνᾷ τὰς ψυχικὰς Ϊ 90 

᾽ὔ 2 
Ἱπεριόδους ὡς ἐκ]είνη [τὰς] κ[ οσ]μικάς, καὶ οὐ [διὰ] δή :. 89:. 

2 ; 9 Ἁ » μι Ἁ “Ὁ 9 ’ὔ τινος ἐνεργείας. [ἀλλ]ὰ [τ]αῖν χεροῖν τὴν] τοῦ ἀτράκτου 

περιφοράϊν. σημαίνει γὰρ ἡ διὰ τῶν γονάτων εἰκὼν τὸ 
ἑδραῖον καὶ συναγωγὸν εἰς ἕν τῶν πολλῶν, καὶ ὅσα ἄλλα 

Ὁ 2 Δῳ περὶ τῆς Ανάγκης προείπομεν" τὰ γὰρ ὅμοια καὶ ἐπὶ τῆς 36 
«“αχέσεως κατατείνειν δυνατόν. 

3 

νάγεμης ϑυγατρὸς κόρης “4αχέσεως ὅδε λόγος" 
Α 2 4 ν᾿ ν ϑ..2) ᾿ 7 αν ; 

ψυχαὶ ἐφήμεροι, ἀρχὴ ἄλλης περιόδου ϑνητοῦ γέ- 

νους ϑανατηφόρου. μέχρι τοῦ αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς 

μι ὅ 

ἀναίτιος [ρ. 617145]. 80 

1 ἔξηκεν ΘΧρ. τοὅ, ὑο]ογϑηάαχη. ρῬαύδνϊ 6 παραδειγμάτων 
. «ἢ ἢ ι . . 

--- περιό- τὰ. 22 ἀλλὰ] κ. ἷ διὰ Ἰορὶ; νϑγθυχῃ ἀθβιᾶθσο ἃ αὰοὸ 
Ῥϑμαθεὺ περιφοράν 28 ἀρχὴ --- περιόδου ἴτὰ. 
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Πανταχοῦ μὲν ὃ Πλάτων νοῦν ἡγεμόνα προστησάμενος 
ὧν φϑέγγεταν νοερῶν ὄντως ἐπάξια φϑέγγεται ϑεαμάτων" 
ὅταν δὲ καὶ τοὺς κρείττονας ἡμῶν ἀπεικονίξζηται, σαφῶς 
ἐνθεάξοντι προσέοιμεν καὶ τοὺς φοιβολήπτους μιμεῖται, ῥή- 

δ ματα ἀφιεὶς ὥσπερ βέλη νοῦ γέμοντα καὶ ὑψηλῶν ἐπιβολῶν᾽ 
συνεξορμώσης δὲ αὐτῷ τῆς ἑρμηνείας ταῖς νοήσεσιν ἀκαλλω- 

πίστως συνεστραμμένοις μὲν χρῆται φϑέγμασιν, ἀπολελυ- 
μένα δὲ ἀπ᾿ ἀλλήλων αὐτὰ διίστησιν τὴν ἀπόλυτον μιμού- 
μενος ϑέαν τῆς ψυχῆς ἀπ᾽ ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλα πηδῶσαν. οἷα 

τὸ καὶ διὰ τούτων ἐργάξεταιν τῶν τοῦ προφήτου λόγων, ἐν 
ἐλαχίστοις μὲν ἀπεριήγητα νοήματα συλλαβών, ἀσύνδετα 
δὲ τὰ πλεῖστα φϑεγξάμενος, συστρέψας δὲ τὰ κῶλα τοῖς 
αἰνίγμασιν παραπλησίως. σκόπει δὲ ἐς δύναμιν ἕκαστον 

τῶν κώλων. 

ι ἀνάγκης, φησί, ϑυγατρὸς κόρης «“αχέσεως ὅδε 
λόγος. ἤρξατο μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ᾿άνάγκης ἐνδεικνύμενος, 
ὡς ἄρα καὶ ἡ “ἄχεσις καὶ πᾶς ὃ μοιραῖος διάκοσμος τῶν 

ϑεαινῶν καὶ αὐτὸς ὁ προφητιὃς εἰς μονάδα μίαν ἐκείνην 

{.89ν. ἀνατείνονται᾽" πᾶσα γὰρ | τάξις ἀπ᾽ ἐκείνης, τῶν οὐρανίων 

40 τῶν χϑονίων, τῶν ψυχῶν τῶν ὅλων τῶν μερικῶν. τῆς δὲ 
“αχέσεως εἰπὼν ἐκφαντικὸς εἶναι διαφερόντως δέδωκεν ἡμῖν 

ἐννοεῖν, ὡς ἄρα καὶ αὐτὸς ἡγεμονικὴν ἀξίαν ἔχει πρός τινὰς 
ἄλλους προφήτας, ὡς ἡ “άχεσις πρὸς τὰς λοιπὰς Μοίρας, 
καὶ μετὰ τῶν προφητῶν ἴσως τοὺς δαίμονας οὺἣς ἐφίστησι 

ταῖς ψυχαῖς. τὴν δὲ δὴ “άχεσιν αὐτὴν κόρην ἀνυμνῶν 
ἄχραντον αὐτὴν δήπου καὶ ἀμιγῆ πρὸς πάντα τὰ διοικού- 

Φ ῶι 

μενα καὶ ἀκμῆς μεστὴν εἶναι καὶ δυνάμεως ἀύλου καὶ κα- 
ϑαρᾶς αἰνίσσεται. τὸ γὰρ κόρον τοιοῦτον εἶναν καὶ αὐτὸς 
ς΄» 2 “" ᾿ ᾿ -" ". 20} 
ἡμᾶς ἐν τῷ Κρατύλῳ [ρ. 8965] παρὰ τοῖς ϑεοῖς ἐδίδαξεν, 

λ 
6 ἁκαλωπίστωσ 88. τὰϑ 19 δὲ τὰ απο πλεῖστα 88. τὰ ϑ 

τ 
11 ἄρα ΟΧ α τὰ 18 ϑεαινῶν 24 ἴσως] πρὸς 08. 
28 κορὸν 
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οὐχὶ πλησμονὴν ἀλλὰ καϑαρότητα σημαῖνον. οὕτω δὲ καὶ 
ἐν Ν ὄμοις ΓΤ υ. 796] τὴν πολιοῦχον κόρην ἅμα καὶ 
δέσποιναν ἡμῶν προσείρηπεν . ὡς ἀχράντῳ δυνάμει διαλάμ- 

πουσαν. τὸν δὲ αὖ λόγον εἰπὼν εἶναι τῆς “αχέσεως. ὃν 

μέλλοι ταῖς ψυχαῖς ἐκφαίνειν, σαφέστατα τάξιν ἀγγελικὴν 
δ - ᾿ ᾿ ᾿ 2 ’ . 2 ᾿ 2 ; ἑαυτῷ πρὸς τὴν “Ἰἄχεσιν ἀποδέδωκεν ἄλλου γὰρ ἄπαγγελ- 
λῶν λόγους ἂγγελός ἐστι δήπουϑεν αὐτὸς ἐκείνου διαφερόν- 

τως. οὗ τῶν λόγων ἐστὶ μηνυτής. ὥστε δυντόμως καὶ ὅστις 

ἐστὶν ἐξέφηνεν, ὅτι τῶν μοιραίων ἀγγέλων τις, κλήρων 
διανομεύς, βίων ἐκφαντορικός, τῶν εἰληχότων ἡμᾶς δαι- 
μόνων ἐπιστάτης. ἀλλ᾽ ὅπως μὲν ἔχει πρὸς τὰ πρὸ αὐτοῦ, 
διὰ τούτων ἐδίδαξεν. ἃ δὲ πρὸς τὰ μετ᾽ αὐτὸν ἀποτείνεται 
σκοπήσωμεν ἑπομένως. ͵ 

Ψυχαί, φησίν, ἐφήμεροι, τὰς μὲν ἀνθρωπίνας ψυχάς, 
2 ᾽; 2 Ἁ Ἁ ’ 3 ’ 2 - 

οὔτι γε πάσας, ἄλλα τὰς γενξάξεως ἐπορεγομένας ἤδη καλῶν 

ἐφημέρους, ὡς ϑνητῶν καὶ ἐφημέρων ἁπτομένας. καὶ διὰ 

ταῦτα Ϊ ἄρα πολλοῦ δεῖ ὃ αὐτὸς εἶναι τῷ [δη]μιουργ[ῷ 1. 90-- 
τῷ] τὴν ἀίδιον οὐσίαν τῶν ψυχῶν ἐνεργὸν [ποιοῦ]ντι, τὴν 
2» ς ὦ ι 2. κ 2 - 2 Ν ν 3 ἐφήμερον αὐτῶν ξωὴν αὐτὸς ἐπισκοπῶν. ᾿Δρχὴ δὴ οὖν 
ἑξῆς φησιν ἄλλης περιόδου ϑνητοῦ γένους ϑανατη- 
φόρου" ταῦτα τοῦ πρὸ αὐτῶν ἀποστήσας κώλου, καϑάπερ 

καὶ ἐκεῖνο τοῦ πρώτου δηϑέντος. ὡς γὰρ νοεῖ μεταβατιπῶς, 
οὕτω καὶ φϑέγγεται, καὶ τῆς μεταβάσεως εἰκὼν ἢ τοιάδε 
διάστασις. εἰ δὲ ϑνητοῦ γένους εἰς ἀρχὴν ἄγει τὰς ψυχάς. 
πρόδηλον ὡς οὐ πάσης ἐστὶν προστάτης τῆς περιόδου τῶν 

ψυχῶν, ἀλλὰ τῆς ἀπὸ γενέσεως ἐπὶ γένεσιν τὸ γὰρ ϑνη- 
τὸν καὶ ϑανατηφόρον γένος τοῦτό ἐστιν, ὅσον συμπληροῖ 

Ξ τὴν γένεσιν. ϑνητὸν μὲν οὖν ἐστιν εἰς ὃ κάτεισιν ψυχή, 
ϑανατηφόρος δὲ ἡ περίοδος τῶν ψυχῶν αὐτῶν οὐ μόνον 

15 

20 

25 

ὅπῃ φησὶν Ἡράκλειτος. ᾿ϑάνατος ψυχαῖσιν ὑγραῖσι 80 

γενέσϑαι᾽ λέγων, ἀλλὰ καὶ ἢ πολλάκις αὐτὸς εἶπεν ὃ 

18 ἐνεργὸν Τογῦ. Ῥογρθύϑτη ἸΘΡῚ 29 ὅπῃ ἴ8.] ἐπεὶ (δι ΘΧ 4) 
80 οὗ ἕν. 15. Βγ τ 
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’ - δ» 2 - ἰ Ν ΞΕ ᾿ -» - Πλάτων ξῆν ἡμᾶς ἕν τῇ γενέσει κατὰ τὸ πολὺ τῷ ϑνητῷ 
τῆς ψυχῆς ἑπομένους" πᾶν οὖν τὸ ϑνητὸν ἐπιδεὲς͵ ὃν τῆς 

τοιαύτης ζωῆς (ὑπὸ ταύτης γὰρ διασώξεται προσεχῶς) ϑά- 
νατον ἐπιφέρει ταῖς ἄνωϑεν ἡκούσαις᾽ καὶ διὰ τοῦτο ϑανατη- 

5 φύρος ἐστὶν ἡ γενεσιουργὸς τῶν ἀϑανάτων ψυχῶν καὶ ἐφ᾽ 
δ -Ὁ 2 4 7 Ἁ ᾿ } λ. Ἁ δαυτῶν ἀϑάνατα διανοουμένων. Καὶ μὴν καὶ τὰς ψυχὰς 
αἵρήσεσϑαι τὸν δαίμονα φησίν, ἀλλ᾽ οὐχὶ τὸν δαίμονα λή- 
ξεσϑαι τὰς ψυχάς" ἐκεῖνο θαυμαστῶς διδάσκων, ὡς ἄρα εἰ 

καὶ εἰλήχασιν οἵ δαίμονες τὰ εἴδη τῶν βίων καὶ εἰσὶν ἄλλοι 
τὸ δι΄. ἄλλων ἐπίσκοποί τινες, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναγκάζουσιν τὰς ψυ- 

Α ν) ᾿ -" ΟΝ . 9 2. ὃ 2 ὔ 
χὰς εἰς τόνδε τὸν βίον χωρεῖν ἡ ἕτερον᾽ ἀλλ ἡ ἕκείνων 

λ90ν. αἵρεσις, ὥσπερ εἰς βίον αὐτάς τινα προάγειν ᾿ .. ««..- 

καὶ... δον ςὺς προστάτην᾽ ὅμα γὰρ αἱρεῖταν βίον καὶ 
συντάττεται ἐφόρῳ τοῦ βίου πάντως. οὐδὲν γὰρ ἄναρχον 
2 - »- » 

1 ἐν τῷ κόσμῳ τῶν πάντων, [οὐ] βίος οὐ λῆξις οὐκ ἄνοδος 
’ ΄΄ 

οὐ κάϑοδος᾽ ἀλλὰ πάντα δέδοται ταῖς οἰκείαις ἐπιστασίαις " 

καὶ ὡς αὐτὸς εἶπεν ἐν ΝΝόμοις ΓΧ ν. 9085]. εἰς τὸν ἔσχα- 

τον ἥρει μερισμὸν ἡ πρόνοια τῶν ὅλων ὑποδιαιροῦσα ξαυ- 
τὴν καὶ γεννῶσα προνοίας ἐξ ἄλλων ἄλλας " ἐκ τῶν ὁλικω- 

90 τέρων τὰς μεριπωτέρας, ἐκ τῶν ϑειοτέρων τὰς δαιμονιωτέρας. 
εἰσὶν οὖν καὶ τῶν γενεσιουργῶν βίων ἔφοροι δαίμονες. οἷ 

τὰς ψυχὰς ἐπιτροπεύουσιν τὰς κατὰ τούτους διαξώσας τοὺς 

βίους" καὶ εἰώϑασιν τούτους ἀγγελικοὺς καλεῖν, ἀντιδιαστέλ- 
λοντες τοῖς πρὸ τούτων ϑείοις δαίμοσιν. οἵτινες αὐτὰς τὰς 
φ 7 - -".ο ; Α 4 ψῳ ᾽ὔ ς ὦ, 

ο5 ὑπάρξεις τῶν ψυχῶν συνδέουσι πρὸς τοὺς ἡγεμόνας αὐτῶν 

ϑεούς. εἰς οὖς μοι δοκεῖ καὶ ὁ προφήτης ἀποβλέπων εἰ- 
- Α . "᾿ς 2 ς᾽» ’ , δ πεῖν πρὸς τὰς ψυχάς" οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, τὴν 

διαφορὰν τούτων τῶν γενεσιουργῶν καὶ μοιραίων πρὸς τοὺς 
οὐσιώδεις ἡμῶν ἐφόρους ἐνδειννύμενος. ἐκεῖνοι γὰρ αὐτοὶ 

“ Ρ. ’ 3 ’ὔ Α 9. »Ἅ«ν ; 

80 τῷ ὄντι λαγχάνουσι τὰς ψυχάς, πρὸ αὐτῶν διαιρεϑέντες 

δ. 8ῃ. Θχοιαιὖὺ περίοδος 10 8 δι᾽ ἀθϊοπάσπιϑ ἢ ἀλλ᾽ οὐκ 
50.1 ἄλλαν οὐκ 18 δηΐθ πρὸ ἸΘΡῚ οὐ... 22 τούτους 50Ὰ.] 
τούτων (Ψ 6Χ δ᾽ 24 ΄τοῖσ΄ ϑεΐοισ 29 αὐτοὶ 50}.7 οὗτοι: 
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περὶ τοὺς ϑεοὺς καὶ τὰς ψυχὰς ἑαυτοῖς συνδιανείμαντες, 
2 Ά 9 9 ’ 9 -«- 9 δ ᾽ὔ Μ ἴω ᾿ "“ 

ἐπειδὴ κατ΄ οὐσίαν αὐτῶν εἰσιν ἡγεμόνες" οἵ δὲ μοιραῖοι 
» - “ 9 “-“ἢ΄. 

διά τινα βίον αὐτῶν ἄρχουσιν, οὗ ἡ αἵρεσις ἐπ᾽ αὐταῖς. 

ἐπ᾽ ἐκείνων μὲν οὖν ἤρχϑημεν., ἵνα ὑποστῶμεν., ἐπὶ τούτων 
Ἁ η 7 “Ὡ »“-οὦ ΟΥ̓ 9 -ἁ ᾿ Α μι. 

δὲ εἰλόμεϑα τοιῶσδε ξῆν. ἵνα ἀρχϑῶμεν. καὶ. γὰρ ἔοικεν ὅ 
“οὦὝ ἷέ 4 - Φ΄ 

“ἐκεῖνος μὲν ὃ δαίμων, ὅτε οὐσιώδης ὦν, ἄνωϑεν ἡμᾶς οἷον 
᾿κὼωὼω 9 ω ᾳᾧῳ ΩΣ 

ἐκ πρύμνης διοικεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς τῆς οὐσίας ἡμῶν ἀρχόμενος" 

καὶ δι᾿ ἐκεῖνον ἡ ψυχὴ καὶ πεσοῦσα ἀνιέναι πάλ]ιν ᾿. 91τ:. 
.ς. δον ςς τὰ τὴν πρὸς τὸν οἰκεῖο]ν αὐτῆς ϑεὸν σύν- 

[ἰταξιν. οὗτος δὲ τίς ἄλλος ἢ] ὃ τῆς ἐνταῦϑα μονῆς ἡμῶν τὸ 
ἐπιμελὴς καὶ [νεύ]σεως ἔφορος ὑπάρχων τῆς πρὸς τὴν γ[έ- 

[μὴ Α 5 δ Α » » 7 ς Ψεσιν. ὅσῳ δὴ οὖν ὃ δεσμὸς τοῦ δεσμοῦ διενήν οχεν]; ὃ 
Α - Ὶ [4 

σύρὸς τὰ ἄνω λέγω τοῦ πρὸς τὰ κάτω, καὶ ἡ οὐσιώδης ἀρχὴ 

τῆς κατὰ σχέσιν, τοσούτῳ καὶ ἐκεῖνος ὁ δαίμων τούτου 
διέστηκεν. ὅϑεν εἰ καὶ ἐκείνου λήξεις ἐσμέν, οὐκέτι καὶ 1τῦ 

ζ' “ὧὉἦ Α “«᾿ Α 2 οὗτος ἡμᾶς λαγχάνει" πρὸ γὰρ τῆς αἱρέσεως οὐκ ἐσμὲν ὑπ 
5.» δα 7 Α Α ς ; 9 ᾽ - ὔ ι δ - 

αὐτὸν. ἑλόμενοι δὲ τὸν ἀρχόμενον ὑπ΄ αὐτοῦ βίον καὶ ἡμεῖς 
᾽ -“ὡ, 9 ’ 5. δι Ἁ Ά 2 ’ “ὠ 

γιγνομεϑα τῶν ἀρχομένων, καϑ' ὃ τὴν ζωὴν ἐκείνην ζῶμεν. 
") ν᾿ ὁ ῇ Φ 2 “» οἷ; ς.,» ὅτι δὲ ὁ δαίμων οὗτος ἐν λογικαῖς ὑπάρξεσιν οὐσίωται μει- 

’ “᾿ ᾿ ν - Φ' 2 7 ι ὦ - 
ξόνως, εἶπτερ καὶ ἡμεῖς ὧν ἐστι προστάτης 9 καὶ ὁτι πολλῶν 30 

εἷος ἄρ ὧν ὁμοειδῶς ξώντ ἠδὲ ἷ δεῖν ὁ εἰς ἄρχει τῶν ὁμοειδῶς ξώντων, οὐδὲν οἶμαι δεῖν ὑπο- 

μιμνήσκειν. γελοῖον γὰρ εἶ, ὅταν ἀπολείπωμεν τὸν αὐτῷ 

προσήκοντα βίον, εὐθὺς ἄλλη ψυχὴ τὸν αὐτὸν αἱρεῖται βίον, 
“.ὋὉ.»ν 2 , 2 » . Α ᾿ ᾿ » 
ἡ ἕκεῖνος οὐδενός ἔστιν ἄρχων᾽ τὸ μὲν γὰρ πλασματῶδες, 

τὸ δὲ τῆς δαιμονίας οὐσίας ἀνάξιον. δεῖ γὰρ αὐτοὺς ἄρχειν 536 
9.ϑᾷ3}κἡἢ 7 ν) ’ μ} »ο“ Αφ , “ φ ἤ 

ἀεὶ ταύτην οὐσίαν ἔχοντας, δεῖ δὲ καὶ ψυχῶν ἡγουμένους 

πολλῷ μᾶλλον ἐν λογιῇ ζωῇ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν. καὶ 
7 ’ ᾿ ἽΝ -»Ὕ ν 7 2. κι ᾿ δ -»" 

ταύτῃ τελδίᾳ καὶ κατὰ νοῦν ἐνεργούσῃ, δι ἣν καὶ ἡμεῖς 
2 Α -“« 3 “-““΄ ν᾿ ῖ Ά ν “-“ 9 ᾽ ; 

ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὴν ἑἕξαυτῶν ἀνεγειρόμεϑα τελείωσιν. 
, Ἁ 2 ΄- μ᾿ ᾽ Ω δ Ϊ4 “Ὁ 

καὶ γὰρ ἄρχει τῶν ἔνδον διαφερόντως. ὥσπερ ἡ τύχη τῶν 80 
ὥ 

2 84 μοιραῖοι ἴτη. τηϑη. τθ6. δηλονότι οἱ δαίμονεσ 
9. ῬΟΒΒ1Β [δύναται φυλάσσου]σα, υἱδῖ ἔαϊῦ κα]ϊ͵ηή͵ὰ 18 τοῦ 868. 
τοὺσδ 18 καϑ' ὃ ὕ5. καϑ΄ ὃν 
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9 “ὦ ν΄’ , 9.4 9 “- δ ἢ -« - 6 

ἔδω μᾶλλον. διὸ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ αἱρέσει τῆς ξωῆς ὑπο-- 
, -“ “Ὁ ᾽ τάττεσϑαί φησιν ἡμᾶς τῷ δαίμονι, τύχης δὲ οὐ πεποίηται 

μνήμην᾽ ἀλλ᾽ ὅταν τὸν ὅλον βίον ἐπισκοπῶν ὃ πρῶτος κλη- 
ρωϑείς, ὃν εἵλετο, καὶ (τὰ ἑπόμενα τῷ τυραννικῷ βίῳ 

ἔϑιν. θεωρῇ, τότε αὐτὸν | τὸν δαίμονα αἰτιᾶσϑαι καὶ τύχην. 

1 Θ 

1 Θι 

»" Φ 

Ὁ 

Ἐπὶ δὴ τούτοις παρακελεύεται τὸν πρῶτον αἰρεῖσϑαι 
βίον, τὴν ὑποδοχὴν τοῦ κλήρου δηλῶν διὰ τοῦ πρῶτον 

λαχεῖν" διότι πάντες οἵ κλῆροι παρὰ τῆς «““αχέσεως ἐνδίδον- 
ται καὶ τὸ λαχεῖν οὐκ ἄλλο τι σημαίνει ἢ τὸ κληρωϑῆναι. 
καὶ δῆλον ὅτι κατὰ δίκην τῶν κλήρων διανεμομένων τὸ 
πρῶτον λαχεῖν ἐστιν τὸ εὐμοιρότερον εἶναι περὶ τὸν κλῆρον; 

ἐξ ἀφϑόνων ποιούμενον τὴν αἵρεσιν... δέδεικται δὲ ἡμῖν, 

ὅτι τῶν συγκλήρων ψυχῶν αἵ πρῶται πληρωϑεῖσαι τοὺς 

τῶν ἑξῆς περιέχουσι βίους μετὰ ἄλλων, καὶ αἵ δεύτεραι τοὺς 
τῶν ἑξῆς ὥστε τὸ πρῶτόν ἐστι κληρωϑῆναν τὸ πλείστων 

βίων ἐν ἐξουσίᾳ γενέσϑαι αἱρέσεως. τοῦτον οὖν κελεύει καὶ 
αἱρεῖσϑαι πρῶτον. Ὅτι δὲ τὸ πρῶτον ἐν τούτοις καὶ δεύ- 
τερον εἰς τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν ἀποβλέποντα δεῖ νομίζειν 
ἀφορίξειν τὸν παρόντα λόγον, εἴπομεν ἤδη πρότερον. καὶ 

γὰρ συγκλήρους ταύτας εἶναί φὰμεν, ὅσαι κατὰ τὸ συνεχὲς 
τμῆμα τοῦ ἕξῳοφόρου ποιοῦνται τὰς αἱρέσεις" οἷον τοῦ μὲν 

πρώτου κλήρου δεκαμοιρίαν ἔχοντος εἰς αἵρεσιν τῶν ἐν ταῖς 
ἀνατολαῖς τῆς δεκαμοιρίας βίων, τοῦ δὲ δευτέρου πᾶσαν 
οὐκέτι τὴν δεκαμοιρίαν, ἀλλ᾽ ἐν ἐλάττοσι ταύτης τὴν ἐξου- 
σίαν ἔχοντος, τοῦ τρίτου δὲ ἔτι μᾶλλον ἐν ἐλάττοσιν, καὶ 
ἀεὶ τοῦτο, μέχρις ἂν εἰς ἐλάχιστον πλῆϑος ἡ αἵρεσις κατα- 
λήξῃ τὸν αἱρούμενον ἀποστενώσασα. καὶ οὐ δεῖ ϑαυμάξειν, 
πῶς δὴ τοῦτο δυνατὸν ἀποροῦντας" οὐ γὰρ. δὴ λέγοντός 
τινος ἀκούουσιν ἀπὸ τῶνδε χρῆναι τὸν βίον ἐλέσϑαι, οὐδ᾽ 

1 αὐτὸς 30}. αὐτὰξῤ 2. τύχησ ΟΣ ψυχῆσ 4 τὰ Ῥ1Ὸ καὶ 
Ῥοβαοταῦὺ ΒΒ. 6 ἐπὶ] ἐπεὶ Ἰ6ΡῚ 10 οὗ Ῥοτρῆ. 1. ο. 111,17 

12 οὗ ». 266.10 148α. τοὺς τῶν] τούτων 19 οἷ. Ῥ. 266, 1ὅ 
28 δὴ ὕ8.] δὲ : 

ῬΒοουτβ, θἃ. Κὶ τ 11. 11. 18 
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εἰ καὶ λέγοι τις. πᾶσα ψυχὴ δύναται τὸ πᾶν ὁρᾶν, οἷόν 
ἔστε καὶ ὅσων οἰστικόν. τοῦτο μὲν γὰρ ταῖς ἔξω σωμάτων 
οὔσαις ψυχαῖς οὐκ ἀδύνατον, τοσοῦτον πλέον ἔχειν τῶν 1. 98:. 
ἐν σώμασιν, ὡς] δύνασϑαι συννοεῖν τὴν οὐρανίαν φοράν" 
ὅπου γε καὶ ἐνταῦϑά τινες τἄλλα μέν εἰσιν οἵ τυχόντες, 
ἔχουσι δὲ συστοίχως εἰς κατανόησιν τῶν ἐκ τῆς φορᾶς ἀπο- 

τελουμένων. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο ϑαυμαστόν, ἐκ τῶν ὅλων 

ἡμᾶς κινεῖσθαι πρὸς τάδε μᾶλλον ἢ τάδε, πρὸς ἃ πεφύκαμεν 
ἢ ὧν ἐσμεν ἄξιοι, καὶ τὰς φαντασίας ἡμῶν ἐρεϑίζεσϑαι 
πρὸς αἱρέσεις τῶνδε μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ἡμῖν οἰκειοτέρων. 1ο 

καὶ γὰρ ἐν τοῖς σώμασιν ὄντας ἡμᾶς ἀνατολαὶ πολλάκις 
ἀστέρων καὶ σχηματισμοὶ κινοῦσι καὶ προϑύμους ποιοῦσιν 
ἐνεργεῖν ἃ μὴ πρότερον, καὶ ἄλλα παρασκευάζουσιν εἰς 
ὄκνον τῶνδε τῶν ἐνεργημάτων. εἰ δὲ καὶ κατὰ συνήϑειάν 
εἶσιν ὡς τὰ πολλὰ τῶν προτέρων βίων αἱρέσεις καὶ τοῖς 18 

σπρομελετηϑεῖσιν ἐπιτρέχομεν, αὐτόϑεν δήπου φανερόν, ὅτι 
“μαὶ τῶν ὅλων ταῖς ὡς εἰς μέρη ποιήσεσιν διεγειρόντων καὶ 
ἡμῶν ἤδη προκεκινημένων διὰ τὴν συνήϑειαν αἵ πρὸς τάδε 
γίγνονται δοπαὶ μᾶλλον ἢ τάδε τὰ οἰκεῖα καὶ τῷ κινοῦντι, 

διότι τούτων οἰστικὸν εἰς ἡμᾶς, καὶ τῷ κινουμένῳ, διότι 30 
τούτων ἐν ἔϑεσιν ἐγεγόνει πρότερον. 

Τί δὴ οὖν μετὰ τὴν αἵρεσιν τοῦ βίου φησὶν ὃ προ- 

φήτης; ᾧ συνέσται ἐξ ἀνάγκης; ἀναπόδραστος γὰρ μετὰ 

τὴν αἴρεσιν λοιπὸν ὁ βίος, καὶ δεῖ διαβιῶναι τὴν ψυχὴν 

ὃν εἵλετο βίον" καὶ τό τε πᾶν κυροῖ τὴν αἵρεσιν, καὶ ὴ 88 
ψυχὴ πᾶσα πρὸς ἕν εἶδος ῥέψασα ζωῆς συμπλέκει τὸ ἐπ’ 

αὐτῇ τῷ ἔπ τοῦ παντός, οἷον μεριπήν τινα πρότασιν καϑο- 
λινῆ. καὶ συνάγει συμπέρασμα ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον τὸν 
τῇδε βίον κατὰ τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν φοράν. ὡς εἰ λέγοι 99 
τοιόνδε  ἀνάλογον᾽ τόνδε τὸν βίον εἵλόμην᾽ ὃν δὲ εἴλό- 1.955. ' ΝΜ 

Ἵ πΘΙΡΘ οἵων 4 ὡς ΒΌΡ}]. Ηδᾶ. 16 ὃπ (αΐδ αἱρέσει 
11 διεγειρόντων ΘΧ διξγειρον (γ ΟΧ χ τοῦ τοῦϑ 26 εἴλετον}ἁ 

τό τὲ] τότε τὸ (τὸ διὰ. τα) 21 τῷ 508}.] τῶν 
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μην, τὰ ὅλα πκυροῖ" τόνδε ἄρα τὸν βίον τὰ ὅλα κυροῖ. πρὸς 
δὲ τοῦτο καὶ ὁ ἀποπληρωτὴς δαίμων ἐφέστηκεν τὴν πρὸς 
τὸ ὅλον τῆς ψυχῆς ὁμολογίαν ἀπαιτῶν, ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης 

““ “ [μ Υ ’ δ "Ὁ “ἍἊ Ὰ ΐν ’ἤἢἢ 37 συνεῖναι τῷ αἷρεϑέντι βίῳ, ὅποῖος ἂν τυγχάνῃ ὁ βίος ὦν. 
3 4 “ὦ Α ὖ 32) "»Σ“Ψ 

5 εἰ δ᾽ ἐξ ἀνάγκης, δῆλον διότι τὸ κῦρος ἄνωθεν ἀπὸ τῆς 

᾿ἄνάγκης ἔχομεν μάλιστα. καὶ γὰρ πᾶν τὸ ἀναγκαῖον παρ᾽ 
ἐκείνης ὑπάρχει τοῖς ἐγκοσμίοις ϑεοῖς τε καὶ τοῖς μετὰ 
ϑεούς" ἀλλ᾽ ὅπου μὲν τὸ ἀναγκαῖον καϑ' ὕπαρξίν ἐστιν 

ἀναγκαῖον, ὡς ἐπὶ τῶν κρειττόνων ἡμῶν ἀεὶ ὡσαύτως καϑ᾽ 
10 ἕνα λόγον ζώντων καὶ τάξιν μίαν, ὅπου δὲ κατὰ ἀκολουϑίαν, 

ὉΠ 2Ὁϑ2. ΦΧ ν.. 2.ϑ»Ν 2. ὃδΖἔν » Ἃ .“ ν ΠΝ ὡς ἐφ΄ ἡμῶν" τὸ γὰρ ἐφ΄ ἡμῖν ἄστατον ὃν ἔχει κατὰ τὸ 
ἀκόλουϑον ἀνάγκην, εἰ μὲν τάδε ἕλοίμεϑα, ταδὶ πάντως 
ἀκολουϑήσειν, εἰ δὲ τάδε. ταδί. καϑάπερ καὶ ἐνταῦϑα᾽ 

Ϊή Ἁ δα 7 Α ἤ ᾿; 2 “ 2 2 ᾽ὔ . τόνδε γὰρ ἑλόμενον τὸν βίον συνεσόμεϑα αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης 
- 2 9 ὃ 27 ’ 1 ἁπλῶς δὲ οὐκ ἐξ ἀνάγκης" ἐνεδέχετο γὰρ καὶ ἄλλον βίον 

ζῆν, ἀλλὰ πρὸ τῆς αἱρέσεως, μετὰ δὲ τὴν αἵρεσιν ἀδύνατον. 
καὶ οὕτως ἔοικεν καὶ πᾶν τὸ ἐνδεχόμενον εἰς ἀναγκαίαν 

’ δύ ὃ Ἁ - 9 ’ , -Ψ νὴ μεταπίπτειν δύναμιν διὰ τῆς ἀκολουϑίας, καὶ τῶν ἐνδεχο-- 

μένων ἀναγκαίως ἐνδεχομένοις ἄλλοις ἑπομένων. τὸ μὲν 
0 οὖν ἀναγκαῖον ἐν τοῖς βίοις ἡμῶν τοιόνδε χρὴ νοεῖν. ἐπειδὴ 

δὲ οἱ βίοι πολυειδεῖς ὄντες ἔννοιαν παρεῖχον, μήποτε οὐ 
- “Ὁ 7 1 9 - 2 2. 2 9 ἢ 2. » πᾶς βίος δεκτικὸς ἀρετῆς, ἀλλ΄ ὄντως ἠναγκασμένοις ἐοίκα- 

μεν εἰς ἄλλους ἄλλοι καὶ τὸ εὖ ἡμῖν οὐκ ἀφ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ 
84 καὶ τοῦτο τὴν ἀνάγκην ἠρτημένην ἀλλαχόϑεν ἔχει καὶ με- 

᾿ 983 ἢ ΩΡ ’ὔ 2 Α ς Ἁ ’,, 98τ. μοιραμένην, ὅρα τί ποτέ φησιν αὐϊτὸς ὃ τὰς μ[οι]ραίας 
δόσεις εἰς [ἡμᾶς ἀγγέλλων προφήτης᾽ ἀρετὴ δὲ ἀϊδέσπο- 

τ]ον" καὶ πῶς ἀδέσποτον ἐδίδαξεν. ἣν τιμῶν καὶ ἀτι- 
μάξων πλέον καὶ ἔλαττον αὐτῆς ἕκαστος ἕξει" δυνα- 

Α 5 “Ἃ , Αγ, , 2 - ς᾽» Α . τὸν οὖν ἢ πλὲον ἢ ἕλασσον μετέχειν ἀρετῆς ἡμᾶς κατὰ τὰ 
ω »"Ξ 3 -" 80 μέτρα τῆς περὶ αὐτὴν τιμῆς. ἀλλ᾽ ὁ γενναῖος ᾿Δμέλιος 

᾿ ᾿ : 
19 ἄλλοσ 585. τοῦ 21 παρεῖχον 50}..] γὰρ εἶχον 22 ἦνα- 

ναγκασμένοισ 20 γγέλων ἸορῚ 28 δυνατὸν] αὖτον, ἴτη. γρ. 
δυνατὸν οὖν αὖ νἱά. τηὅ ᾿ 

18 
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οὐδὲν φησι ϑαυμαστὸν ἀδέσποτον εἶναι τὴν ἀρετήν᾽ καὶ 
, ᾿ , ἡδέ ΜΕ νὸν 9 ιν. «0 . γὰρ τὴν κακίαν ἀδέσποτον, εἴττερ καὶ τὴν ἀρετήν" τῶν γὰρ 

ἐναντίων ἡ αὐτὴ προαίρεσις. ἡμεῖς δὲ φήσομεν ἀδέσποτον 
Ἁ 5 ᾿ Ἁ ’ 9 5.»ϑ ϑ»βοὁ 2. 3. ϑ ϑ δ» 5 , ΝΑ 

μὲν εἶναι καὶ τὴν κακίαν. ἄλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἡμῖν οὖσαν μόνον 

ἀδέσποτον δὲ τὴν ἀρετήν. ἀλλ᾽ οὐ διὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν μόνον, 
ἀλλὰ διότι τὴν ψυχὴν ἐλευϑέραν ἀποτελεῖ τῶν πικροτάτων 
δεσποτῶν, οἷς ἡ δουλεύουσα τῶν ἀγαϑῶν στέρεται πάντων. 2 6 Ν 

δουλεύει γὰρ ϑυμοῖς, ἐπιϑυμίαις, φαντασίαις, αἰσϑήσεσιν, 
δαίμοσιν ὑλαίοις, ἀνθρώποις τοῖς τῶν παϑῶν ποριοσταῖς" 

ὧν ἀρετὴ πέφυκεν ἐλευϑεροῦν. καὶ ἀδέσποτον οὖν μόνην 
αὐτὴν ὅσιον καλεῖν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν κακίαν τὴν δουλοπρεπῆ 

καὶ δούλην ποιοῦσαν τὴν ψυχήν. ὡς οὖν οἵ ϑεοὶ πάντων 
δεσπόξοντές εἰσιν ἀδέσποτοι, οὕτω καὶ ἡ ἀρετὴ δεσπόξουσα, 
ξ - , 2.7 , 2 δ" - 2.» τ ὧν δεῖ δεσπόξειν, ἀδέσποτός ἐστιν ὑπὸ τῶν ἐχόντων τὴν 

κακίαν. εἰ δὲ δὴ ταύτην ἢ ἀρετὴ κέκτηται τὴν δύναμιν, 
[καὶ] οὐ μόνον ἐστὶν ἀδέσποτον, ἀλλὰ καὶ μόνον τῶν ἐν 

ἡμῖν δεσποτικὸν δεῖ νομίξειν καὶ πάντα βίον αὐτῆς πλέον 
ἢ ἔλασσον μετέχειν. μὴ γὰρ οὐδὲ δυνατὸν ἢ βίον ἕνα πά- 
σης ἀρετῆς ἄμοιρον γενέσϑαι καὶ τοὐναντίον πάσης ἀρετῆς 

’ . 2[)ῃ᾽΄᾽Ίη᾽) ἃ , - ει ν τ 9 “,“ 9 , 
μέτοχον᾽ ἄλλ ὁ μὲν τις μᾶλλον ὃ δὲ ἧττον ἀρετῆς μέτοχός 

ἔστιν, ἥκιστα δὲ ἢ μάλιστα ἀδύνατον. αὐτὸς γοῦν ἐστιν ὃ 
λέγων ἐν Φαίδωνι: [ρ. 66"] φρόνησιν ἡμῖν τελέαν | [ἐν-- .98ν. 
ταῦϑα] μὴ ἂν παραγενέσϑαι διὰ τὰς μυρίας [ἀποῦ]σαν 
ἀσχολίας, ἃς τὸ σῶμα παρέχει ταῖς ψυχαῖς καὶ ἡ ἐξημ- 
μένη γένεσις ἡμῶν. εἰ δὲ διὰ τὴν τοῦ ἀλλοτρίου προσϑή- 
κὴην κωλυόμεϑα τελέαν ἔχειν τὴν οἰκείαν ἀρετήν, ἀνάγκη 
καὶ διὰ τὴν οἰκείαν ἡμῶν οὐσίαν νοερὰν οὖσαν μηδέποτε 

» ᾿ ὔ ξζς» δ ἢ 2 Ἷ 5' . , παντελῆ τὴν κακίαν ἡμᾶς ὑπομένειν ἀλλοτρίαν οὖσαν" φύ- 

σεν γὰρ ἡ ψυχὴ πρὸς τἀγαϑὸν ὠκείωται μᾶλλον ἢ τὸ ἐναν- 
,»ς ἢ ; “Α . - ’ “ ἢ ; " τίον᾽ καὶ τάχα ἂν εἰ παντελῆ κακίαν ἔσχεν, ἐφθάρη ἄν, 

9 εἴπερ] δι εἶναι ὥσπερ 8 προδαίρεσισ ᾿ 10 καὶ 46]. 
50Π. 28 ἸΘΡῚ .᾿. ... σὰν γν68] σιν - 

1ὅ 

20 

80 
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εἴπερ τὸ κακὸν ξἕκάστου φϑαρτικόν᾽ νῦν δὲ διαστρέφονται φ νῦν 
μὲν αὐτῆς οἱ κύκλοι, φησὶν ὁ Τίμαιος [ρ. 864]. οὐ μέντοι 

“- . 2 ΄- παντελῶς ὥστε οὐδ᾽ ἡ κακία παντελής. εἰ δὲ ταῦτα δέ- 
"ν [4 9 -Ὁ ’, ’ 2 Ω ΟΥ̓ δεῖται, πᾶς βίος ἀρετῆς δύναται μετέχειν, καϑ᾽ ὅσον ἕκα- 

ὅ ὅτος αὐτὴν νομίζει τίμιον, καὶ οὐκ ἀπεστερήμεϑα τοῦ με- 
ἤ “Ὁ "“ὋὉ ’ τέχειν ἀρετῆς διὰ τὴν ἐν τοῖς βίοις μετὰ τὰς αἱρέσεις 

ἀνάγκην. 
2 -“Ὕ ᾿ 

Τέλος τοίνυν ἐφ᾽ ἅπασι τοῖς εἰρημένοις ἐπήνεγκεν ὃ 

λόγος" αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος" σαφέστατα δια- 
» ς ΡᾺ » ι - Α 

10 μαρτυρόμενος. ὡς ἄρα τῶν ἀποβαινόντων κακῶν οὐ ϑεὸν 
. - - 3 -»Ὕ αἰτιᾶσϑαι προσῆκεν, ἀλλ΄ ἡμᾶς αὐτούς. ὃ μὲν γὰρ κυρίους 

τ “ Ιὲ 9 δ - ἡμᾶς κατέστησεν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων αἱρέσεων, ἡμεῖς 
- 2 “- τᾶ ΄“Ὁῇ 

δὲ μὴ κρίνοντες ἀφ᾽ ὧν δεῖ τὰς αἱρέσεις ἐπιτρέχομεν ταῖς 
χείροσιν ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων. ἐνταῦϑα δὴ καὶ μάλιστα 

158 διωρίσϑαι προσῆκεν. τίνα τὰ κριτήρια τῶν πραγμάτων τῶν , ΘΙΤΉ 0 θαγμ 
τε ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν, καὶ τίνα τὰ ὡς ἀληϑῶς ἀγαϑὰ , ς ἀλησῶς ΟΥ 

ι ὔ ν, ’ ᾿ »ὔ 2 ’ » 9 Ν δ καὶ τίνα τὰ ὄντως κακά, καὶ τίνα ἀδιάφορα μὲν ἀγαϑὰ δὲ 
φανταζόμενα τοῖς πολλοῖς. κριτήρια μὲν γὰρ ἄπταιστα 1ό- 

19 γος καὶ νοῦς, ἐπταισμένα δὲ φαντασία καὶ αἴσϑησις᾽ καὶ ὃ 
Ἁ 

{9ά:. μὲν ἐκείνοις χρώμενος γιγνώσκει τὸ ὃν καὶ τὸ τούτῳ 
2 ’ Α ἉΞ 1 ς Α ᾽ 2 ; “ ἑναντίον τὸ μὴ ὄν, ὃ δὲ τούτοις ἐνηλλαγμένως καταψηφί- 
ἕεται μὲν τῶν ὄντων ὡς μὴ ὄντων, ἀποδέχεται δὲ τὰ μὴ 
ὄντα ὡς ὄντα. τὰ γὰρ οἰκεῖα προτίϑησιν ἑκάτερα, κυριώτερα 
δὲ τὰ ἀυλότερα τῶν ἐνυλοτέρων εἰς κρίσιν, καὶ τὰ ἑαυτὰ καὶ τὰ 

35 ἕτερα γιγνώσκοντα τῶν μήτε ἑαυτὰ μήτε ϑάτερα διεγνωπότων. 
νοῦς μὲν οὖν καὶ λόγος οἶδεν καὶ ξαυτὸν καὶ φαντασίαν 
καὶ αἴσϑησιν, φαντασία δὲ ἄρα καὶ αἴσϑησις οὔτε ξαυτὰς 

ἰιγνώσπειν οὔτε νοῦν καὶ λόγον πέφυκεν. πάλιν ἀληϑινὰ : 7 φ 
} φ' -“"- “ 

μὲν ἀγαθά, δι ὧν ψυχὴ τελειοῦται καὶ ξῇ κατὰ φύσιν, 
ν δὲ ὅ ὃ Ξ».ϑ. κα , ᾽ . Ὁ " ᾿ ᾿ 80 κακὰ δὲ ὄντως, δι ὧν ἑξαυτήν τὲ εἰς τὸ ἔσχατον ἄγει καὶ 

1ὅ προσήκειν ] Ἀρητήρια 28 προστίϑησιν (τοααϊγίθαν ρΥδ6- 
ον) 21 ἑαυτὰς 50}. ἑαυτὰ 80 τε --- ἑαυτῇσ ἴτα. 
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τὰ ξαυτῆς᾽ ἀδιάφορα δὲ ὅσα μηδέτερα τούτων ὄντα τῶν 
ἀγαϑῶν ἕνεκα ζητεῖν εἰώϑαμεν. ὅταν τοίνυν ἀντὶ μὲν νοῦ 
ψυχὴ φαντασίαν ἐφέλκηται πρὸς τὰς αἱρέσεις τῶν βίων, 

ἀντὶ δὲ λόγου τὴν αἴσϑησιν, τὰ μὲν ἀναγκαῖα τίμια νομΐ- 
ἕουσα, τὰ δὲ ἀληϑινῶς ἀγαϑὰ παρορῶσα, περιπετὴς γίνεται ὕ 

-η ἡ -“ , , ΟὟ Ἁ Α δ «ν 2 [ ’ τοῖς ὄντως κακοῖς" καὶ οὕτω δὴ τὰς ξαυτῆς ὀφείλει κρίσεις 
αἰτιᾶσϑαι τῶν μοχϑηρῶν αἱρέσεων, μὴ ζητοῦσα τοὺς βίους 
ἐν οἷς τὸ ἀγαϑὸν [πασῶν], ἀλλ᾽ ἐν οἷς τὰ ἀδιάφορα, πλοῦτοι 

Α ᾽ Α [4 δ ἢ Ἁ [4 Α καὶ δυνάμεις καὶ σώματα ῥωμαλέα, μηδὲ φεύγουσα τοὺς 
“ δ ἢ 3 [4 [4 9 Ἁ Α ’ ’ 

ἔχοντας ἑπομένην τὴν χείρονα ζωήν, ἀλλὰ τοὺς πενίας φξ- 10 

ροντας ἢ ἀσϑενείας σωμάτων ἢ ἀτιμίας. οὐκοῦν ἑαυτὴν 
αἰτιᾶσϑαι προσήκει τὴν ψυχήν, ὡς μὴ χρησαμένην οἷς ἔχει 

- - - 9 
κριτηρίοις ἀψεύστοις,. ἀλλὰ τοῖς μοχϑηροῖς κανόσι τῶν ἀγα- 

- - »Σ)᾿ ϑῶν καὶ τῶν ἐναντίων, καίτοι ϑεόϑεν λαβοῦσα τὰ ὄντως 
κριτήρια τῶν ὄντων καὶ ἐν τούτοις μὲν ἔχουσα τὸ εἶναι; 1 

- δὲ ’ ξ ω - 2 Ξ' ὃ -» Μ λ δ0ά4γν. τοῖς δὲ χείροσιν ὡς ὑπηρετοῦσιν ἐν οἷς δεῖ χρωμένη. , τὴν ἢ 
“»“" - ’ 

οὖν [τά]ξιν ἀνατρέψασα καὶ τὰ ὄργανα [τῶν χ]οί ο]μένων 

προτ[ε]ϑεῖσα μὴ ϑεὸν ἀλλ᾽ ξαυτὴν αἰτιάσϑω. τί γὰρ ἂν καὶ 
εἴποι ϑεοῦ λέγοντος" τὰ μὲν ἐποίησα τῶν κριτηρίων ἐν σοί, 
τὰ δὲ μετὰ σέ καὶ σὺ τὰ ἐν σοὶ παντελῶς ἀτιμάσασα τοῖς 30 
μετὰ σὲ τὴν πᾶσαν ἀπονέμεις μοῖραν, ἀποτυφλώσασα δι᾽ 
2 [4 Α 2 Ἁ 2 9...ἢ 2. » - Ἁ 2 ; 
εἠξείνῶν τὰ ἕν ΟΟΥ κὰτ Οὐδσίαν ἕνοόντα. ταῦυτὰ γὰρ ἕναργε- 

στατὰ ϑεὸν μὲν ἐξαιρεῖ πάσης αἰτίας κακῶν. ἐπ᾽ αὐτὴν δὲ 
ἀναφέρει τὴν ψυχὴν ὧν ἁμαρτάνει τὴν αἰτίαν, μὴ χρωμένην 
τοῖς οἴκοϑεν κπριτηρίοις, ἀλλὰ τοῖς σωματικοῖς ἀντὶ τῶν 3 
ψυχικῶν καὶ τοῖς ἐνύλοις ἀντὶ τῶν ἀύλων. ὧν αἵ γνώσεις 
ἐσκιαγραφημέναι καὶ ἄλλων ἀντιλαμβανόμεναι τοιούτων καὶ 

εἴδωλα γιγνώσκουσαι, τῶν ἀγαθῶν ἀντὶ τῶν ἀληϑινῶν. οὔτ᾽ 

οὖν τὴν “Ἱάχεσιν οὔτε τὴν μοιραίαν τάξιν οὔτε ϑεὸν ὅλως 

αἰτιατέον ὧν αἵρούμεϑα μοχϑηρῶς" ἔξεστι γὰρ καὶ ἐν ταῖς 30 

ὃ πάσων (ὦ ΘΧ ο) οδὺ αἰ ορτδρμΐα, παρόν 5. 11 οὔκουν 
1ὅ κπρητήια 11 8ῃ ἀναστρέφψασαν | οἵ. 286,32 28 ἐξαίρει 
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αἱρέσεσιν τοὺς ἀμείνους ἀντὶ τῶν χειρόνων, ὡς ἐγχωρεῖ, 

βίους ἐκλέγεσθαι; καὶ εἴ τῷ ὃ "λῆρος ἔσχατος εἴη . καὶ δι 

ἥντινά ποτὲ αἰτίαν τοῖς χείροσιν ἐνισχόμενον μὴ ἀμελεῖν 

ἀρετῆς εἴπερ ἀδέσποτος ἡ ἀρετὴ καὶ ἐν οὐδενὶ τῶν βίων 

5 ἀποκέκλειται τὸ ὁπωσοῦν τιμᾶν ἀρετὴν καὶ πλέον αὐτὴν 

τιμῶντα πλείονος αὐτῆς μεταλαγχάνειν. 

Τοσαῦτα τὴν πρώτην ἐχρησμῴδησεν ταῖς ψυχαῖς ὁ προ- 

φήτης, οὔπω διανείμας αὐταῖς τοὺς κλήρους. τὰ δὲ δὴ 

τοῖς λόγοις ἑπόμενα ἔργα ϑεωρήσωμεν, ῦσα πρφοστίϑησιν 

10 ὅμα λέγων ταῦτα διὰ τῶν ἐφεξῆς" ταῦτ᾽ εἰπόντα ῥῖψαι 

ἐπὶ πάντας τοὺς πλήρους ἕως τοῦ πολὺ πλείω τῶν 

παρόντων [».- 6115]. Ὁμοῦ μὲν τοῖς λόγοις ἀποδίδωσε 

{. 1δ8τ. τὴν τῶν κλήρων διανομήν, εἰς ἐναργῆ | δήλωσιν τοῦ καὶ 

τὰς νοήσεις τῶν κρειττόνων ἡμῶν πουήσεις τινὰς εἶναι καὶ 

16 οὔτε ποίησιν παρ᾽ ἐκείνοις ἄνευ νοήσεως ὑπάρχειν (φύσεως 

γὰρ τοῦτο ἴδιον) οὔτε νόησιν ἄνευ ποιήσεως (ψυχῆς γὰρ 

εἶναι τοῦτο μερικῆς)" ἅμα οὖν νοῶν καὶ ἃ νοεῖ ποιῶν εἰ- 

κότως λέγων βιπτεῖ τοὺς κλήρους. ὑπολείπονται γοῦν ἔτι 

τινὲς τῶν προφητικῶν λόγων. ἡ δὲ ῥῖψις τῶν κλήρων τὴν 

40 ἀπὸ τῶν οὐρανίων περιφορῶν καὶ τῶν πινουσῶν ταύτας 

αἰτιῶν διὰ μέσου τοῦ προφήτου καϑήκουσαν εἰς τὰς ψυχὰς 
αὐτῶν διανομὴν παρίστησιν ἅμα δὲ δηλοῖ καὶ ὅτι περι- 
είχοντο μὲν ἑνιαίως ἐν ἐκείνῳ, διεσπείροντο δὲ ἐν τοῖς ὗπο- 
δεχομένοις, ἄλλης ψυχῆς ἄλλον "λῆρον λαγχανούσης. καὶ 

ε5 γὰρ τὰ ἅμα ῥιπτούμενα πρόεισιν οὕτως εἰς πλῆϑος ἀφ᾽ ἑνὸς 

τοῦ φίψαντος᾽ ἕκαστος γοῦν λαμβάνει τοῦτον, ὡς φησίν, ὃς 

παρ᾽ αὑτὸν ἔπεσεν. καὶ δόξειεν μὲν ἂν αἰτιᾶσϑαι τύχην ὃ 

μῦϑος τῆς τοιαύτης πτώσεως" ἔστε δὲ κατὰ δίκην ἡ παρ᾽ 

ἕκαστον τοῦ. προσήκοντος αὐτῷ "λήρου πτῶσις" πῶς γὰρ οὐ 

1 ὡς ἐγχωρεῖ 6]. 508.] ἐγχωρεῖ ὅτὸ ἔξεστι Ῥ. 218, 80 ταὸ- 

νυ]ὺ ὕ5. 117 νοεῖν] ν δα. πλῦ 8 δὲ --- 24 ἄλλησ 1τη. 

26 τοῦτον] τοῦτο  οσπαρ᾽ αὐτὸν δ Ἔπεσε» [ ἂν ϑι6α. ταῦ 

τύχην ΟΣ ψυχὴν ταῦ 
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μέλλει κατὰ δίκην εἶναι καὶ οὐκ ἀλόγως γίνεσϑαι, κατὰ νοῦν 
γινομένη τοῦ τε προφήτου καὶ τῆς “Ζαχέσεως; καὶ ὁ μὲν 
προφήτης ἐνεργεῖ κινῶν τὰς ψυχὰς εἰς τὴν τῶν κλήρων 
ὑποδοχὴν καὶ τῶν βίων τὴν ἐκλογήν, ἐκεῖναι δὲ κινοῦνται 
ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν λόγον καὶ κατὰ τὴν φαντασίαν εἰς 
ἄμφω ταῦτα. οὐδὲ γὰρ ἄλλως ἐνεργοῦσιν εἰς ἡμᾶς οἵ κρείτ- 
τους ἡμῶν ἢ ἔνδοϑεν, ὅτε προηγούμενοι τῆς οὐσίας ἡμῶν" 
τῇ δ᾽ ἂρ ἐπὶ φρεσὶ ϑῆκε ϑεά [1. Α 55], καὶ φᾶρος 
μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσεν μέγα δαίμων [0ἅ. τ 1887’ 
οὐ δι᾿ ἀκοῆς οὖν εἰσδέχονται τοὺς λόγους οὐδὲ κατ᾽ αἴσϑη- 
σιν τοὺς κλήρους, ἀλλ᾽ ἀνεγειϊρόμεναι πρὸς τὰ οἰκεῖα τ 168ν. 
ἕκασται εἴδη διὰ τῶν προφητικῶν ἐνεργειῶν τῶν τε γνωστι- 
κῶν, ὧν οἷ λόγοι εἰκόνες, καὶ τῶν κινητικῶν, ὧν αἷ ῥίψεις. 
Εκχάστου τοίνυν τὸν προσήκοντα λαβόντος κλῆρον (τοῦτο 
γὰρ δηλοῖ τὸ τὸν παρ᾽ αὑτὸν πεσόντα ἀνελέσϑαι, τῆς τοπι- 

- ; Ἁ 9 9. ἢ ι 2 ’ὕ 2 Ϊέ . φῆς σχεσεῶς τὴν κατ ἀξίαν καὶ ὀφειλομένην ἐνδειξαμένης 

σύνταξιν καὶ τὴν τοῦ δεδομένου πρὸς τὸ δεξάμενον οἰκείω- 

σιν) μόνος οὐ συγχωρεῖται λαβεῖν ὃ τούτων ἄγγελος" οὐ 
9 γὰρ ἤλλαττεν τὸν παρόντα βίον οὐδ᾽ εἰς ἄλλην ἔμελλεν εἰσ- 

δύεσϑαι γένεσιν᾽ ὥστε ἤνυεν ἔτει τὸν αὐτὸν κλῆρον. καὶ 

γὰρ τὸ τούτων αὐτὸν τῶν ϑεαμάτων τυχεῖν μέρος ἦν ἐκεί- 

γου τοῦ κλήρου, καὶ περιείχετο ἐν αὐτῷ «τὸν τοιόνδε τρό- ἤρου, ριδίᾳ ; οιόνδε τρό 
πον χωρισϑέντα σώματος αὐτόπτην γενέσϑαι τῶν ἐν “Διδου 
πραγμάτων. Εἰ δὲ ὁ ἀνελόμενος πᾶς εὐθὺς γιγνώσκει πόστος 
ἔλαχεν, τί ἄλλο διὰ τούτου παρίστησιν ἢ ὅτι πᾶσα ψυχὴ 
βλέπουσα εἰς τὸ πᾶν, ὅϑεν αὐτῇ καὶ ὁ κλῆρος ἀποδίδοται, 
γιγνώσκει πόσων τὲ βίων ἐστὶν κυρία καὶ ποίαν ἔχει πρὸς 

Ἁ ω , δ΄ , ξς»ν 2 - τὰς συγηλήρους τάξιν. οἷον γράμματα ὁρῶσα ἐν τῇ περι- 
φορᾷ γεγραμμένα ταῦτα, ὕσα ἕκάστῃ προτείμεται; καὶ ὃ 

᾽ὔ 5 ν Ἁ ὔ 2 Α -» ᾽ 

πολλάκις εἴπομεν. οὐ χρὴ ϑαυμάζειν. εἰ πρὸ τῶν σωμάτων 

9 μοι ΟΧ οἱ 10 αὐτὸν 10 καὶ 46]. οι. 17 τάξιν 
Ὅ5. ] τὸ] τὸν Ηοϊΐχ 22 αὐτῷ τὸ 56}.] ἑαυτῶ’: 421 ἔσται 88. ἣν 

10 
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αἱ ψυχαὶ πολλὰ καϑορῶσιν τῶν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων, 
ὅσα μὴ δύνανται καϑορᾶν τὸν παχὺν τοῦτον περιτειχισά- 
μεναι δεσμόν" καὶ γὰρ ἡ ἐκ τῆς γενέσεως λήϑη δεινὴ καὶ 
τὸ νέφος τὸ ἐπιπροσϑοῦν ἐκ τῆς σωματικῆς παχύτητος ἀφό- 

δ ρητον." τοῦτο μὲν τοίνυν ὑπέμνησται πλεονάκις. 

Μετὰ δὲ τοῦτο, φησίν, βίων παραδείγματα εἰς 
δδάτ, τὸ πρόσϑεν σφῶν | ἔϑηκεν πολὺ πλείω τῶν παρόν- 

τῶν [Ῥ. 0185]: ὡς τῶν κλήρων ἴσων ὄντων τοῖς παροῦσιν, 
πλείω δὲ τὰ παραδείγματα τῶν βίων, ἵνα ἐκ πλειόνων ἕκά- 

10 ὅτοις ἢ αἵρεσις . καὶ γὰρ ὃ τελευταῖος οὕτως εὑρήσει 

βίους πλείους ἕνός, ἀφ᾽ ὧν ποιήσεται τὴν ἐκλογήν. εἰ γὰρ 
εἶεν αἱ αἱρούμεναι ψυχαὶ ὀχτὼ αἵ σύγκληροι καὶ οἵ βίοι 
τοσοῦτοι. τῇ μὲν πρώτῃ ἀπὸ τῶν ὀκτὼ ἢ αἵρεσις, τῇ δὲ 
δευτέρα, εἰ τύχοι, ἀπὸ τῶν ἑπτά, καὶ τῇ τρίτῃ ἀπὸ τῶν ἕξ, 

1 τῇ δὲ τετάρτῃ ἀπὸ τῶν πέντε; καὶ τῇ πέμπτῃ ἀπὸ τῶν 

τεττάρων. καὶ τῇ ἕκτῃ ἀπὸ τῶν τριῶν, καὶ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ 
τῶν δύο" λοιπὴ δὲ ἡἣ ὀγδόη αἵρεσιν οὐχ ἕξει, ἑνὸς ὑπο- 
λειφϑέντος μόνου, τῆς δὲ αἱρέσεως ἐκ πλειόνων ἢ ἑνὸς οὖ- 
σης. καὶ γὰρ εἰ λέγει [ρ. 6205], ὅτε ἡ τελευταία ψυχὴ τὸν 

20 ἠμελημένον ὑπὸ τῶν ἄλλων εἵλετο βίον, οὐχ ὅτι μόνος ἦν, 
τοῦτο ἔοικεν λέγειν, ἀλλ᾽ ὅτι μόνος ὑπὸ πάντων ἠμελημένος" 
διὸ καὶ ἐπήγαγεν, ὅτι καὶ εἰ πρώτη ἔλαχεν, τοῦτον ἂν εἵλετο, 
καὶ ταῦτα πολλῶν αὐτῇ προταϑέντων. ἘΠ δὲ ἐπὶ γῆν προ- 
τίϑησι ταῦτα καὶ ἔμπροσϑεν σφῶν, γνῶσίν τε ἔχουσιν τῶν 

55 βίων εἰκότως, ἵνα καὶ ἕλωνται ἀφ΄. ὧν γιγνώσκουσιν, καὶ οἵ 

βίοι πάντως εἰς γένεσιν ἄγουσιν. ὡς γὰρ ἤδη τῶν ψυχῶν κάτω 
βλεπουσῶν οὕτως εἶπεν καὶ εἰς γῆν καὶ ἔμπροσϑεν αὐτῶν 

ταῦτα τίϑεσϑαι. ταύταις γοῦν πρόσω μὲν ἡ γένεσις, ὄπισϑεν 

δὲ τὰ ϑεῖα" καὶ γὰρ ταῦτα μὲν ἀπολιμπάνουσιν, ὁρμῶσιν 
80 δὲ εἰς τὴν γένεσιν. 4εῖ δὲ καὶ τοῖς ῥήμασιν ἐπισημαίνεσϑαι 

αἱ 

7 ἐφ᾽ ὧν 9. δὲ] εἰσὶ ἨΡ, οπι. Ἠδ 10 εὑρήσει 55. τη 
22 τοῦτον 80}..] τοῦτο 94 ἐφ᾽ ὧν 564 σ ϑιρτδ 8 
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τοῖς μυϑικοῖς, δῖψιν μὲν λέγουσιν ἐπὶ τῶν κλήρων, ϑέσιν 
δὲ ἐπὶ τῶν βίων (ἣ μὲν γὰρ δηλοῖ τὴν ἐξ ὁλικωτέρων αἱ- 

’ Ἁ ν ;; ’ ει Ἁ Ἁ νὴ ᾿ τίων καὶ ὑψηλοτέρων διανομήν, ἣ δὲ τὴν ἐκ μερικωτέρων 
καὶ χαμαιξηλοτέρων), καὶ ταῦτα πρὸς τὰς ψυχὰς ἄνα- ἐ 1δ4ν. 

φέρειν. [ὃ μὲν] γὰρ κλῆρος ἐκ τῆς περιφορᾶς [ἧκεν, ὃ δὲ 
βίος] ἐκ τῆς τῶν ψυχῶν αἱρέσεως. [καὶ] οὐδὲ ϑαυμαστόν, 
ὅτι τὸ παράδειγμα ἐπὶ τῶν βίων εἴωϑεν τάττειν, καὶ τοῦτο 
εἰκότως τῶν γὰρ ἐμφανῶν οἱ ἀφανεῖς ἀρχέτυποί εἰσιν, «λή- 
ρου δὲ ἐμφανὴς οὐκ ἔστιν ἀποτύπωσις" οὐδὲ γὰρ δυνατόν, 

ὅ 

εἴπερ πλειόνων ἐστὶ βίων περιληπτικός. μετὰ τοὺς κλήρους τὸ 
δ᾽ οὖν ἴσους ὄντας τοῖς λαγχάνουσιν τὰ παραδείγματα τῶν 

βίων ὄντα πολὺ πλείω τῶν παρόντων. Ὅτι δὲ ὁ βίος οὐ 
μόνον τὸ εἶδος ἔχει τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀκόλουϑα ἕκά- 

στῷ παρὰ τοῦ παντὸς ἀπονεμόμενα, πολλάκις ἤδη προεί- 

πομεν. καὶ τούτῳ διαφέρουσιν οἵ βίοι τῶν ἕν Φαίδρῳ 
[ρ. 948895] βίων ἐκείνων ξωῶν ἰδέας ἐχόντων᾽ ἀλλὰ καὶ 

περὶ τούτων ἐν τοῖς εἰς τὴν παλινῳδίαν διήλθομεν. 

Εἶναι δὲ παντοδαπά" ξῴων τε γὰρ πάντων βίους 
καὶ δὴ καὶ ἀνθρωπίνους ἕως τοῦ τὰ δὲ καὶ μεσοῦν 

1ὅ 

τούτων [ρ. 6183]. Τὰς πολυειδεῖς τῶν βίων ἐξαλλαγὰς 30 
διὰ τούτων, ὁποῖαί τινες, ὁ μῦϑος ἐμφανίζων καὶ ὅμα 
δηλῶν. ὅτι τοῖς εἴδεσιν ἐν τούτοις τῶν ξωῶν καὶ τὰ ἔν τοῦ 

Α 2 , . , τ Α 5 , 
παντὸς ἐπιμλωθόμενα συμπέπλεξεται. τοὺς μὲν εἶναί φησιν 

ἐν τοῖς παραδείγμασιν ἐκείνοις τοῖς εἰς γῆν τεϑεῖσιν ἔμ- 
'προῦϑεν τῶν κληρωσαμένων ξῴων πάντων βίους τῶν ἄλλων, 

4 Α 9 ’ }] “« Ἁ 9 [4 -»“ 3 

τοὺς δὲ ἀνθρωπίνους. καὶ τοῦτο μὲν εἰς δήλωσιν τῶν κατ 

εἶδος διεστώτων" λοιπὸν δὲ τὰς ἄλλας προστίϑησιν διαφοράς, 
οἷον τυραννίδων ἢ διὰ βίου σωζομένων ἢ μεταξὺ διακοπτο- 
μένων κατὰ διαφόρους περιπετείας, καὶ εὐδοκίμων ἄλλων 

ὅ ὃ μὲν] Ἰορὶ ἡ... ἔστι ἨΡ| ἧκεν ὁ δὲ βίος (ἡ Ῥοϑὺ -ρᾶσ 
ν᾽ 1}] τοὐρανοῦ (δἀα. ἨΡ) καὶ Η 7 ἐπὶ (1] 1091}] ἐκεῖ ΗΡ 
11 γοῦν ὅ0ῃ. 18 ἑκάστῳ] ἑκάστων 19 τοὺς δηΐθ ἀνϑρωπί- 
φους δα. τη γν6] τη. ΥὙ60. 22 ὡρυπάδίηθ ἐνὴ 29 ἄλλων] 
ἀνδρῶν ὅ0Ε. ο]. Ρ]. 6188 
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ἢ 1δὅτ. βίων, ἐν εὐγενείϊαις, ἐν σωμάτων κάλλεσιν, ἐν [εὐμαϑίαις. 
“ ’ ’ »"᾽ 

ὄτ]αν δ᾽ οὖν λέγῃ ξῴων πἰάντων τοὺς βίους ἐν τοῖς] παρα- 
δείγμασιν [ἐνεῖναι. πότερον ἐνδείκνυται καὶ τοῖς ἄλλοις 
γ[ένεσιν εἶναι προκειμ]ένους εἰς αἵρεσιν βίους, ἅϊμα πάσαις] 

5 εἰπόντος τοῦ προφήτου τὰ προειρημένα ῥήματα ὁμοίως ὡς 
ταῖς ἀνθρωπίναις ψυχαῖς οὕτως καὶ ταῖς τῶν ἄλλων ξῴων; 
ΟΝ ’ὔ Α Δ ᾽ Α λ, »} “ Ἁ Ἁ ἢ ὅτι μόνως μὲν οἱ λόγοι πρὸς τὰς ἀνθρωπίνας καὶ τὰ 

’ -“ ’ » ’ ΞΓ 2 7 παραδείγματα τῶν βίων πρόκειται ταύταις, ἔνεισι δὲ ἐν τού- 
τοις ἀνθρώπινοί τε βίοι τῶν λογικῶν ψυχῶν καὶ ξῳώδεις 

4 9 -“- 4 “-“»“ ’ Ἁ ς ’; ν») ’ } 10 εἰς ἐκεῖνα τὰ ξῷα μεϑισταμένων, καὶ ὁμοίως εἰς πάντα καὶ 
ἤ - 2 ’ [ἰν Α 3 νι 2 - 2 λό 2. μέχρι τῶν ἐσχάτων; ὅτι μὲν οὖν καὶ ἐκ τῶν ἁλόγων εἰσὶν 

τῶν ψυχῶν μετατάξεις εἰς ἄλογα, τῶν ἀγρίων εἰς τὰ ἥμερα 

καὶ τῶν ἡμέρων εἰς τὰ ἀγριώτερα, καὶ ἐκ λογικῶν εἰς ἄλογα 
καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς λογικά, καϑάπερ καὶ ἐκ λογικῶν εἰς λο- 

15 γικά, τετραχῶς πλεκόμεναι. μιπρὸν ὕστερον αὐτοῦ λέγοντος 
ἀκουσόμεϑα σαφῶς. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑές, κἀνταῦϑα τούς τε 

τῶν πάντων βίους ξῴων καὶ τοὺς ἀνθρωπίνους λέγεσϑαν 
- 2 φήσομεν ἀντιδιεσταλμένως᾽ ὡς τῶν τε ἀλόγων κατ΄ εἴδη 

διαφέροντα παρὰ τοῦ παντὸς ὑφισταμένων καὶ τῶν ἀνϑρώ- 
9 Ὁ »" “ 

40 πῶν καϑ' ἕτερα, καὶ τούτων ἀμφοτέρων ἐν ταῖς κοσμικαῖς 
περιφοραῖς περιεχομένων καὶ τοῦ προφήτου προτιϑέντος 
ἑκάτερα, διότι καὶ ἴς ἀνϑρωπί ἐστὶν ἀπὸ τῶν ἀν- ρα, . καὶ ψυχαῖς ρωπίναις ἐστὶν ἀπὸ τῶν ἀν 
ϑρωπίνων εἰς τοὺς ἐκείνων βίους μετάστασις" καὶ τούτων 
οὖν παραδείγματα προκεῖσϑαι ταῖς ἡμετέραις μόναις ψυχαῖς, 
Φ τι ἡ , ᾿ς ΖΦ ᾽ -» Α δι 

“5 αἷς καὶ ἔμπροσϑεν διελέγετο καὶ ὧν προὐκαλεῖτο τὰς αἴρε- 

Εδῦν. σεις. ὥστε πρόκεινται Ϊ μὲν ἀλόγων βίοι καὶ λογικῶν, 
ἀλλ᾽ ἕνεκα τῆς τῶν λογικῶν αἱρέσεως, ἢ ἀπὸ τῶν ἀνϑροω- 

᾽ὔ ’ὔ δ δῇ “Ἃ 9 κ - 95. 2 πίνων βίων ποιουμένων τὰς αἱρέσεις ἢ ἀπὸ τῶν ἀλόγων 

7 ψυχὰσ δὰ ἀνθρωπίνας ἴτα. δα. τοῦ 1 πλεκόμενα 564 
ἴῃ ΒΠ6 ἡ ΘΥΒΘΒΌΤΙΩ 20 ἕτερα 6Χ ἑτέραν (ΟΧΡ. ν, 6.885. 7) τα 

94 παράδείγμας οοττ. τα 28 ποιουμένων ὅ0ἢ. (ΘρῚ..... 
μένων)] καλουμένων Ἡ | τῶν ἀλόγων ξῴων. τὸν μὲν Ἡ, ἸΘρῚ 
τ 18 ἑν, δρμὰς αϊνιπαταὺ ἴ8. 
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ξῴων. [ὁρμὰς] μὲν γὰρ ἐν τοῖς ἀλόγοις δυνατὸν ἐνεῖναι. 

αἱρέσεις δὲ ἀδύνατον᾽ εἴπερ ἡ αἵρεσις ἐπίκρισίς ἐστιν πλειό- 
νῶν εἰς ἕνὸς ἐπλογήν. εἰ δὲ καὶ τὸν Τίμαιον [Ὁ. 4155} 
συμπαραλάβοι τις διὰ μόνης τῆς λογικῆς ψυχῆς καὶ τοῖς 

ἀλόγοις πᾶσιν διδόντα τὴν ψύχωσιν, ἔτι μᾶλλον ὁ ἂν πεισϑείη 
πάντα τὰ παραδείγματα καὶ ἀλόγων καὶ λογιῶν ψυχαῖς 
προκεῖσθαι λογικαῖς, ἢ λογικῶς ἑησομέναις καὶ σωσούσαις 
τὸν ἄνϑρωπον ἢ ἀλογωϑησομέναις καὶ ἐχπεσουμέναις εἴς τι 
τῶν χειρόνων ζῴων. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν διαίτης ἔτυχεν ἀρ- 
κούσης πρὸς τὸ παρόν" εἰ δὲ δὴ καί φησι ψυχῆς δὲ 
τάξιν μὴ ἐνεῖναι διὰ τὸ ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλον 
ἑλομένην βίον ἀλλοίαν γενέσθαι [Ῥ. 6181; φανερὸν 

οἶμαι καὶ διὰ τούτων ἐστίν, ὡς ἄρα περὶ τῆς ἡμετέρας ἐστὶ 
ψυχῆς ὁ λόγος ὡς κατὰ τὰς ἑαυτῆς αἱρέσεις μεταταττομένης 
εἰς βίους ἄλλους καὶ ἄλλους, ἀνθρωπίνους ἢ ἀλόγους, βελ- 

τίους ἢ χείρονας. ποῦ γὰρ αἵρεσις ἐν τοῖς ἀπροαιρέτως 
ζῶσιν, ποῦ δὲ προαίρεσις ἐν τοῖς ὀρέξεσιν ἀλόγοις χρωμένοις: 

μὲ θ 

μὰ εν 

“Σκοπεῖν δὲ χρὴ καὶ ὅπως τάξιν ἐν ταῖς προαιρετικῶς ξώ-. 
σαῖς οὐκ εἶπεν μὴ εἶναι (καὶ γὰρ ἔστιν κατ᾽ οὐσίαν αὐτὰς 
διορίζουσα τάξις, ἣν ἡ δημιουργία πάσαις ἐνέθηκεν)., ἀλλ᾽ 
ἐνεῖναι, τὴν ἀπὸ τῆς προαιρέσεως τάξιν ἐνδειενύμενος μὴ 
οὖσαν ὡρισμένην. τὸ γὰρ ἐνεῖναι τὴν ἔξωϑεν ἐφήκουσαν 

δηλοῖ τάξιν καὶ ἐπισυμβαίνουσαν ἐκ τῆς προβολῆς τῶν τοι- 

ὥνδε τῆς ξωῆς εἰδῶν, ἃ ὃ παρὼν χαρακτηρίζει βίος. τ. 156τ. 

τ 0 

π ωλ]ύεε γὰρ οὐδὲν τὴν [πο ξίττονα ψυχὴν] τὸν χείρονα 536 
βίον προχειρίσασϑαι, καὶ [κατὰ ταὐτὸ τὴν] χείρονα μρεῖττον 
εἶδος ξωῆς [ἐλέσϑαι καὶ] προστήσασϑαι. τὸν μὲν δὴ βίον 
ἀλη[ϑὲς ἔπ]εσϑαι ταῖς αἱρέσεσιν᾽ τὰ δὲ ἄλλα (ταῦτα ὁΓ ἐ] 

1 δυνατὸν ἐνεῖναι Ἠ]Π Ἰορὶ δὺυν οὖ 5ραύ. 11---12 110. 

1 σωζξούσαισ οοττ. ὕϑ. 15 τὶ διγνέσϑαι (γίγνεσϑαι Ῥ].) 
18 τοῖσ 22 μὴ ἐνεῖναι, ὕπ. 2ὅ κωλύει 68. [ οὐδὲν 508.7 
οὐδὲ 26 κατὰ ταὐτὸ τὴν 508, 28 ταῦτα ὃ... Ἰορὶ: πάντα 
διττά Ἡ (δῃ δὲ δή) - 
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ἐστιν, ὅσα μετὰ τὰς αἱρέσεις ἐκ τοῦ παντὸς διανέμεται ταῖς 

ἑλομέναις) μεμῖχϑαι᾽ τὰ μὲν πλούτοις καὶ πενίαις,. ὅ ἔστιν 
τῶν ἐκτός" τὰ δὲ νόσοις καὶ ὑγείαις, ἅ ἐστιν τῶν δευτέρων 
μετὰ τὰ ψυχῆς ἀγαϑὰ καὶ κακά τὰ δέ φησι καὶ μεσοῦν 

διτούτων [ρ. 6185], ἃ δὴ καὶ εἶναι πάντων ἀσφαλέστατα. 

τῶν γὰρ ἄλλων αἵ μὲν ὑπερβολαὶ χαυνοῦσιν., αἵ δὲ ἔνδειαι 
ταπεινοῦσιν, τὸ δὲ ἐν ἐκείνοις μέτριον. καὶ ταῖς ἀρεταῖς 
μετριότησιν οὔσαις ἐναρμονίως σύνεστιν, καὶ γίνεται ἡμῶν 

ὃ βίος ὅπας κατὰ πάντα μέτριος, τὰ. ψυχικά, τὰ σωματικά, 
10 τὰ ἐκτός. διὰ μὲν οὖν πλούτου καὶ πενίας ἐδήλωσεν πάντα 

ὁπόσα σώματος ἐκτός. τιμὰς ἀτιμίας, δυνάμεις ἀδυναμίας, 
ἀρχὰς ἰδιωτείας᾽ διὰ δὲ ὑγείας καὶ νόσου πάντα τὰ σώμα- 

τος. ἰσχῦς ἀσϑενείας, κάλλη αἰσχρότητας, εὐαισϑησίας δυσ- 

αἰσϑησίας᾽ ὧν ἑκάστων τὸ μέσον οἰκεῖόν ἔστιν ταῖς ψυχαῖς 

1 ἡμῶν καὶ προσήγορον. ἐν οὖν ταῖς αἱρέσεσιν μακρῷ ἄμεινον 
τὰς μετριότητας ἐν τούτοις πᾶσι διώκειν, τῶν ἀκροτήτων 

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς κακίαν παρακαλουσῶν τὰς ψυχάς. 
εἴρηται δὲ τὸ αἴτιον, καὶ ὅτι ταῖς τε ψυχαῖς μέσην λαχού- 
ὅαις οὐσίαν συμφυὲς τὸ τῆς ἀρετῆς εἶδος ἐν μεσότητι ϑεω- 

80 ρούμενον καὶ τῇ ἀρετῇ τὸ τῶν ὀργάνων αὐτῆς μέτριον 
ὑπάρχον συγγενές. ταῦτα μὲν οὖν μυριόλεκτα. Τὰ δὲ ἔπό- 

ειδθν. μενὰ τούτοις .. .38... [Ἔνϑα] δὴ ὡς ἔοικεν, ὦ 
φίλε Γλαύκων, ὁ πᾶς κ]ίνδυνος ἀνθρώϊπῳ ἕως τοῦ 

οὕτω] γὰρ εὐδαιμονέστατος γίγνεται ἄνθρωπος 

86 [Ὁ. 6185" --6195]. Τοῖς μυϑικοῖς πλάσμασιν ἠϑικὰ παραγ- 
γέλματα μιγνύμενα σαφέστατα] δείκνυσιν, ὁποῖόν ἐστιν τὸ 

εἶδος τῶν Πλατωνικῶν μύϑων, καὶ ὅτι πολιτικόν τε καὶ 

παιδευτικόν. καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς προκειμένοις εἴρηται μέν, 

ὅτι τοῖς εἴδεσι τῆς ζωῆς παντοδαποῖς οὖσιν μίγνυται τά τε 

1 διαιρέσεισ οοιτ. 08. 4 μέσον | οἵ, ῬογρΕ. ἂρ. ϑίον. Π 
168, 107. 7 ἐκείνηι- τοῖ, οἱό 885. τῦ 16 μετριοτάτασ ΟΟΥΥ. 
508. 25 ἠϑικὰ παραγγ- ὑθδύαϊαΣ Ἡ 26 σαφέστατα] σαφε- 
στάτως Ηῦ͵ σα... .. ἸΘ6ΡῚ 
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σωματικὰ καὶ ὅσα ἐκτὸς ἀγαϑά τε καὶ κακὰ καὶ ὅσα μέσα 
τούτων καὶ τὴν ἀπέραντον ποικιλίαν παρέχεται τῶν βίων᾽ 
τούτοις δὲ ἑπομένως ἄρα παρακελεύεταν μάλιστα σποπεῖν, 
πῶς ἂν ἕκαστος ἡμῶν ἀξιόχρεως γένοιτο κριτής. ἢ μαϑὼν 
παρ᾽ ὅτου δυνατὸν μαϑειν ἢ εὑρών (διτταὶ γὰρ αἵ εἰς ἐπι- δ 

3 

στήμην ὁδοί, μάϑησις καὶ εὕρεσις, ὧς καὶ ὁ ἐν «4λπι- 
βίαδῃ [ρ. 1063 55.] Σωκράτης ἐδίδαξεν), τῶν ἀμεινόνων καὶ 

» ’ ᾿ 2 ν. δ λέ ᾿ , δ 9 χειρόνων βίων, μὴ εἰς τὰ ἔξω βλέπων καὶ παραγόμενος ὑπ 
αὐτῶν καὶ καταπληττόμενος. ἐὰν πλοῦτον καὶ τιμαὶ δια- 

Υ̓͂ ’ λῚ 4 Α 9 }] 4 , φέρουσαι προτείνωνται καὶ δυνάμεις καὶ ἀρχαὶ πόλεων καὶ 10 
ἐθνῶν. καὶ εὐγένειαν καὶ σωμάτων ῥῶμαι καὶ πάντα τὰ 

“ 95. τοιαῦτα, δι ὧν αἷ πολλαὶ ψυχαὶ πάντως ἁλισκόμεναι πάντα 
2 “- - Α “-“ο“ Ἅ ᾿Ὶ ᾽ὔ 

ἄλλα παρορῶσιν. σκοπεῖν γὰρ δεῖν μὴ τὰς τοὐύτῶν πλεο- 
’ Α Α - 2 ’ 2 Κι Ἁ ᾽; 

νεξίας καὶ τὰς τῶν ἐναντίων ἐλαττώσεις. ἃς δὴ διαδιδρά- 

ὅκουσιν ἅπαντες ὡς εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅ τε καὶ ἀλλήλοις ταῦτα 
μιγνύμενα καὶ μετὰ τῶν ἕξεων τῶν ψυχικῶν ἀποτελεῖ᾽ λέγω 

9 ἊᾺἋ 

δὲ μετ΄ ἀλλήλων μέν, οἷον κάλλος πενίᾳ ἢ πλούτῳ. ψυχι- 
καῖς δὲ ἕξεσιν, ἀρετῇ ταῦτα καὶ μοχϑηρίᾳ. δῆλον γὰρ ὅτι] 5 9 ΔρεΤΊ μοχύηριᾳ. δῆ γ69 
καὶ -. δέος, πολλάκις βίος... .59, μένου διὰ πε- 1. τῦτν. 

νίαν .. νος, τὸς διὰ πλοῦτον. καὶ πανταχοῦ [τῶν ξξε]ωῶν 30 

μ᾿ ὅ 

80 

ἀἁλλοίων οὐσῶν ἀλλοῖα φαΐένεται᾽ μετὰ μὲν [εὐ]μαϑείας καὶ 
ἀγχινοίας ἕκαστα τούτων ἐστὶν σφαλερά, μετὰ δὲ δυσμαϑείας 

ἧττον. τοιαῦτα μὲν οὖν ἐστιν καὶ ὅσα τοιαῦτα φύσει περὶ 
ψυχήν (γινόμεϑα γὰρ εὐμαϑεῖς φύσει καὶ δυσμαϑεῖς) ἐπα- 

κολουϑεῖ δὲ ἡμῖν ἔξωϑεν πάντα ὅσα προείπομεν ἢ σωμάτων 55 
ἢ τῶν ἐκτὸς πλεονεκτήματα ἢ ἐλαττώματα. δεῖν οὖν ἐπειδὴ 
τὸ χρώμενόν ἐστι ψυχή, τὰ δὲ ἄλλα ὄργανα ταύτης, εἰς τὴν 
ταύτης ἀποβλέπειν φύσιν καὶ εἰδότα αὐτήν͵ ὧν μὲν ἄρξαι 

5)}ὦ 

4 ἕκαστον | γένοιτο {5.1 γενήϊται ὅ παρ᾽ ὕτου Ηι8α.] παρὰ 
τοῦ 14 διαδράσκουσιν ταῖ, δὲ 58. τηϑ 16 ὅτι] ο Θσχρ. οὖ 
585. τὴ 10 ν. σ. ἐλαττουμένου οὐ πλεονεατοῦν]τος 421 -ὅται 
μδτὰ μὲν φιο- ἰοδίαὐυν ΗΡ, βραὺ. 19 1τὐ0. Βουρϑὶ εὐμαϑείας 
οἵ. ΡΙ. 018 2428 πϑρθ ταῦτα μὲν ταὖῷ βᾶθρθ 2428 εἰδότασ 
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δύναται, ταῦτα αἱρεῖσθαι συμμεμιγμένα τῷ εἴδει τῆς ζωῆς; 

ὧν δὲ οὐκ ἔχει τὴν χρησομένην ἕξιν, ταῦτα μὴ ἐπιδιώκειν, 
ἀλλὰ χαίρειν ἐᾶν, ἀεὶ τὸ πρόσφορον ὄργανον τῇ ἑαυτοῦ 
δυνάμει ζητοῦντα καὶ ἐκλεγόμενον, μὴ πρὸς τὸ πλέον βλέ- 

5 ποντὰα τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἑαυτῷ σύμμετρον. τίς οὖν 
ἢ ἀρίστη δόξα περὶ τούτων, ἣν ἀξιοῖ μένειν ἐν ἡμῖν ἀσά- 

λευτον καὶ ὡς εἶπεν ἀδαμαντίνην καὶ εἰς “Αιδου πορευϑεῖ- 

σιν [ρ. 6195]; ὅτε τὸ μέσον ἐστὶν ἀσφαλέστερον ἐν ἅπασι 
τοῖς ἐκτός, ὑγείας νόσου, δώμης ἀσϑενείας, κάλλους αἴσχους, 

10 πλούτου πενίας, δυνάμεως ἀδυναμίας, τιμῆς ἀτιμίας. καὶ 
πρὸς τοῦτο ποιεῖσϑαι τὴν ἐκλογὴν τῶν βίων ἀνέκπληντον 

ὑπὸ τῶν τυραννίδων, ἀνάλωτον ὑπὸ τῶν φαινομένων ἀγα- 

ϑῶν, ἀχείρωτον ὑπὸ τῶν σωματικῶν ὄντα δυνάμεων, τὰς 
14 ὑπερβολὰς ἐκτρεπόμενον πανταχοῦ καὶ τὰς ἐνδείας" καὶ τέ- 

Αι τῦτν, λὸς [ [προιστάμενον οὐ τ]ῶν ὀργάνων τὴν περιεργίαν], 
ἀϊλλὰ τοῦ χρ]ωμένου τελείωσιν᾽ αἵ γὰρ ἔν[ δειαν καὶ αἵ 
πλεο]νεξίαι γίνονταν μὲν αἴτιαι τοῦ] δρᾶν μεγάλα κακά, 

πολλάκις δὲ ἔχουσι] καὶ πάϑη μείζονα τῶν ποιήσεων. 
πολλοὶ γοῦν τῶν τυράννων ἀνεσταυρώϑησαν, οἱ δὲ εἰς πτω- 

40 χείαν ἤλασαν, οὗ δὲ εἰς φυγὴν διὰ βίου παντὸς κατέστησαν" 
πολλοὶ δὲ καὶ τῶν πλούτοις ἢ κάλλεσιν χρησαμένων κακῶς" 
εἰς παντοίας ἐχπεπτώκασι συμφοράς" πολλοὺς δὲ καὶ πενίαι 

καὶ αἴσχη σωμάτων ἀγεννῆ καὶ ταπεινὰ καὶ δουλοπρεπῆ 

φρονεῖν ἠνάγκασαν, καὶ ἐμπόδια τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελείας τισὶν 
5 καὶ ταῦτα γεγένηται" καὶ μεσταὶ τούτων αἵ ἱστορίαι τῶν τε 

παλαιῶν καὶ τῶν νέων καὶ καϑ' ἡμᾶς. δεῖν οὖν τὰ ἕκα- 

τέρωσε ὑπερβάλλοντα φεύγειν; εἴς τὲ τὰ χείρονα δοκοῦντα 
εἶναι καὶ τὰ ἀμείνονα φαινόμενα τοῖς πολλοῖς. Καὶ προσέ- 

ϑηκεν᾽ οὕτω γὰρ εὐδαιμονέστατος ἄνθρωπος γίνε- 

80 ται γινόμενος μὲν γὰρ πᾶσι χρήσεται δεόντως καὶ ταῖς 

16 ἸΟΡῚ ἀἁ..ἡ | 88 τὴν τοῦ [ἸορῚ ομένου 28 γένηται ταΐ, 
γξ8 58. τῇ 80 ται ἴπ χρήσεται ροϑὺῦ Ἰηβογύαχῃ, δεόντωσ --- ὑπερβ. 
καὶ ἴτη. τοῦ 
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ὑπερβολαῖς καὶ ταῖς ἐνδείαις. πάντα γὰρ ὄργανα τῆς ἀρε- 

τῆς, καϑ' ἣν ὃ εὐδαίμων ἐστὶν εὐδαίμων, καὶ πάντα ἀδιά- 

φορὰ πρὸς ἐκείνην. ἵνα δὲ εὐδαίμων γένηται, τῶν μέσων, 
9 3 ς5}1Ὰ - 27 , . Ἁ Ἁ 27 Α Α - 
ἀλλ΄ οὐχὶ τῶν ἄκρων δεήσεται" τὰ γὰρ ἄκρα πρὸς τὴν κτῆ- 

-»ο ,] “ ν» 7 Ν 3 ’ὔ͵ Ἁ Ἁ ,] 

σιν τῆς ἀρετῆς ἐμπόδια, τὰ μὲν βαπτίξζοντα τὴν ψυχὴν καὶ 

καταλλύξοντα, τὰ δὲ ἀγεννῆ ποιοῦντα καὶ ἀνελεύϑερον. 
Καὶ δὴ καὶ τότε ὁ ἐκεῖθεν ἄγγελος ἤγγελλε τὸν 

μὲν προφήτην οὕτως εἰπεῖν ἕως τοῦ μήτε ὃ τελευ- 
΄- 9 

τῶν ἀϑυμείτω [ρ. 619]. Τὴν μὲν αἰτίαν. δι ἣν τοὺς 

τοῦ προφήτου λόγους μεταξὺ διέτεμεν. ἔην τε ὧν πρότερον 

εἴπομεν δεῖ λαμβάνειν (τοῖς γὰρ λόγοις αὐτὸν τὰ ἔργα σύν- 

δρομα παρεχόμενον | ἐπιδεῖξαι προϑυμούμενος, ἅμα λέ- 1. 168:. 

γοντα καὶ ῥιπτοῦντα τοὺς κλήρους καὶ τὰ παραδείγματα 

10 

; - ’ 2 7 ἜΝ ᾿ ᾿ ’ 
προτυϑέντα τῶν βίων ἀπομιμούμενος, αὐτὸς δὲ παρὰ μέρος. 

ἑκάτερον διδάσκων εἰκότως τοῖς ἔργοις διέτεμεν μεταξὺ τοὺς 15 

λόγους)" καὶ δὴ καὶ νῦν τρόπον ἕτερον δητέον, ὅτι ταῖς 
μερικαῖς ψυχαῖς οἰκείχα πώς ἐστιν ἢ τῶν λόγων διαίρεσις, 

οὐ δυναμέναις πᾶσαν ὁμοῦ τὴν τῶν κρειττόνων νύησιν 
ὑποδέξασϑαι, μεριζούσαις δὲ τὸ ἐκείνης ἡνωμένον καὶ δια- 
ποπτούσαις τὸ συνεχὲς ταῖς ἑαυτῶν μέσαις παρεμφαινομέναις 20 

"ἐνεργείαις. δ δὴ καὶ ὁ Πλάτων ἀποτυπούμενος τοὺς ἦϑι- 
κοὺς κανόνας παφεμβέβληκεν τοῖς τοῦ προφήτου λόγοις" οὗ 

δὲ ἠϑικοὶ κανόνες ψυχῆς ἦσαν ἐπιστρεφούσης εἰς ἑαυτὴν 

καὶ ἑαυτὴν ἀσφαλεστέραν περὶ τὰς αἱρέσεις ποιούσης" ταῖς 
9 5 ΄ὉὋΦΘ “ δ΄ οὖν ἐπιστάσεσιν ταύταις τὴν συνέχειαν τῆς ἀπὸ τῶν 28 

κρεισσόνων ἐνεργείας εἰς ξαυτὴν διατέμνειν εἴωϑεν᾽ καὶ 

τοῦτο μιμεῖται τῶν προφητικμῶν ῥημάτων ἡ διαίρεσις. εἰ δὲ 
’ἢ “ ὔ ΞΡ 2 2 ἢ ᾿ Α Α συνάψαις τῷ τέλει τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων ταυτὶ τὰ νυνὶ 

λεγόμενα, μάλιστα ϑεάσῃ τὸ συνεχὲς τῶν λόγων᾽ αἰτία 
7 

2 ἐστὴν εὐδαίμων ἴγχγα. ὅ οἴ, 6 οτ. ΟΆ. ὅ21 1 ἤγγελε 11 πωσ 
ὧν - 01 η 

σοΐ, ἄντ 88. τηϑ 19 μεριξούσα!ισ ον ἐκείνησ ... διακοπτούσαισ 
58. τοῦ ἩἕὨ 2[ 6 ἑαυτῶν 5608.] ἑαυτῆς 244 ποιόυσησ)] ὁ οὗ ἡ ἵτ. ταῦ 



ῦ 
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ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος" καὶ τελευταίῳ ἐπιόντι 
᾿Ὶ - Ο ’ 7 -“' “7΄ψ ’ 2 

σὺν νῷ ἑλομένῳ συντόνως ζῶντι κεῖται βίος ἀγα- 

σητός, οὐ κακός [ρ. 6175. 6195]. εἰ γὰρ αἵ αἱρέσεις 
αἴτιαι τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων βίων, δυνατὸν καὶ ἔσχα- 

ν , Α Ἁ ΟΥ͂ Α “Ὁ ᾽ Ἁ 

τον ἑπιοντα πρὸς τὴν αὐρέσιν. σὺν νῷ ποιησαμξνον τὴν 
(4 - ’ Α - αἵρεσιν ἐκ τῶν παρόντων τὸν ἀμείνω προελέσϑαι βίον᾽ τῷ 

δὲ ἑλομένῳ σὺν νῷ ξωὴ προστεϑεῖσα σύντονος ποιεῖ τὸν 
. ἢ 

βίον ἀγαπητόν, οὐ κακόν" οὐδὲ γὰρ πάντως ἀγαϑόν, εἰ μὴ 
80 80 νον γι. . νον ον ἢσ 

12 10... εἷἴρνοςς καὶ αἱρέϊσε,.. «1 ος μᾶλλον συντελοῦν... .13,... 

ῷι 1 

φ 2 

2ὅ 

ἱπροσ]τεϑέντος βίου συντόνου" τὸ [γὰρ ἀσϑενιηκῶς ἀντιλα- 
, "“᾿ 2 ’, 3 » νι 2 5. -ψ 2 ΦΝΟ βέσϑαι τοῦ ἀμείνονος ἀν[ αιρεῖ τ]ὸ ἐν αὐτῷ ἀγαϑόν᾽ προσ- 

’ λ ς ’ Ἁ “Ὁ Ἁ 27 ; δ Χ τίϑησι δὲ ἡ συντονία καὶ τῷ μὴ ἄκρῳ πάμπολυ πρὸς τὴν 
2 7 , 2} Ἁ Ἁ εἰς ἀρετὴν ὃδόν. καὶ ἔοιμεν καὶ τούτων τὸ μὲν εἰς τὴν 

κρίσιν ἀναφέρεσϑαι τῆς ψυχῆς, ἡ ἐκλογὴ τοῦ τῶν προτεινο- 
μένων ἀμείνονος βίου, τὸ δὲ εἰς τὴν τῆς ζωῆς ῥώμην, ἡ 

σύντονος ἀντίληψις τοῦ ἐκλεγέντος. ἐξ ἀμφοτέρων δὲ ἐπιτή- 
δείοι γιγνόμεϑα πρὸς τὸ τυχεῖν μείζονος ἐκ τοῦ παντὸς 
εὐμοιρίας᾽ ὃ γὰρ τοῖς δοϑεῖσι χρησάμενος ὀρϑῶς πρῤο- 

» ’ ο - ς.. δ 4 Ὁ, Οἵ ᾿ καλεῖται μειζόνων ἀγαθῶν εἰς ξαυτὸν παρουσίαν᾽ ὥσπερ τὴν 
ἁμαρτητικμὴν χρῆσιν τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ἀγαϑῶν φαμὲν ἐν 
σολλαῖς δή τισιν ἑξῆς περιόδοις στερίσκειν ἡμᾶς τῆς ἐπκεῖϑεν 
εὐμοιρίας, ἀναξίους ὀφϑέντας ὧν ἐτύχομεν ἔμπροσϑεν. Τί 
δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις φησὶν ὃ προφήτης, τέλος ἐπάγων ἅπασι 

τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις, οὺὃς ἐξέφηνεν ταῖς ψυχαῖς; μήτε ὃ ἄρ- 

χῶν αἱρέσεως. φησίν, ἀμελείτω μήτε ὃ τελευτῶν ἀϑυ- 
μείτω [». 6195] ϑείως, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, διὰ τούτων τῶν 

7 2 4 ς 27 Α " 2 ἡ -" παραγγελμάτων ἐνδειξάμενος, ὡς ἄρα τὸ πᾶν ἐπὶ ταῖς ψυ- 
" 2 Ἁ Ἁ 2 ,, ζ ΑΥ͂ »} ’ Ἁ Ἁ χαῖς ἐστιν καὶ τὴν εὐμοιρίαν ἣ αἵρεσις ἀφανίζει καὶ τὴν 

2 κεῖταὶϊ 4 γοϑὺ καὶ αἰύθγατα τὸν 855. τῷ 10 δῃύθ καὶ 
ἸΘΡῚ οἷν, δα μᾶλλον ἰξιν 11 προστεϑέντος ἴἼ8. 26 φοϑύ 
αἱρέσεωσ τινοῦ 58. ταῦ [8150 29 εὐμοιρίαν τη΄, ἴπι. γο. εὐσέ- 
βειαν ταϑ]} ἀφανίξει-} ει- τ΄. τχϑ 

ῬΒοσυῦβ, θἃ. ΚτΟΙ]. ΤΙ. 19 
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δυσμοιρίαν ἐπανορϑοῖ. τὸν μὲν γὰρ ἄρχοντα τῆς αἱρέσεως 
ἐκεῖνον λέγει. τὸν πρῶτον αἱρούμενον καὶ κληρωϑέντα πρῶ- 
τον, ὃς διὰ μοχϑηρὰν αἵρεσιν ϑρηνήσει μικρὸν ὕστερον 
ἑαυτόν, τὸν δὲ τελευτῶντα τοῦτον ἐκεῖνον εἶναί φησίν. 1.159:. 
ὃς σωφρονήσει περὶ τὴν αἵρεσιν το[ῦ τε προ]κληρωϑέντος, 
καὶ ταῦτα ἔσχατος ἐπὶ τὴν αἵρεσιν ἐλϑών. πρ]άξει: κάλλιον, 
ἐκ τῶν ἐνόντων [τὸν κράτιστον] ἑλόμενος βίον. οὔτε τοῦ- 
τον οὖν ἀϑυμεῖν πρ[οσῆ]κεν ὡς ἔσχατον, ἐὰν ἔχῃ καὶ τὸν 
τυχόντ[ αἹ νοῦν], τοῖς δοθεῖσιν μετὰ νοῦ χρώμενον, οὔτε 
τὸν πρῶτον διὰ τὴν εὐμοιρίαν ῥχθυμεῖν᾽ ἡ γὰρ ῥαϑυμία 
πολλοῖς ἀφανῆ ποιεῖ τὰ ἔκ τῆς εὐμοιρίας ἀγαϑὰ διὰ μο- 

χϑηρὰν τῶν ἐκ τοῦ παντὸς ὑπαρξάντων χρῆσιν. ταῦτ᾽ οὖν 
σφραγῖδα τοῖς λόγοις ἐπέϑηπεν ἱκανὰ μὲν ὄντα τοὺς ἀξίους 
ἐπιστρέψαι πρὸς τὴν μετὰ κρίσεως ὀρϑῆς αἵρεσιν, τοῖς δὲ 

ἀναξίοις ἱκανώτερα μείζονα ποιῆσαι τὴν συμφοράν᾽ οἵ γε καὶ : 
τοῦ προφήτου λέγοντος ἀπερισκέπτως πεποίηνται τὴν αἵρεσιν. 

μάλιστα μὲν οὖν καὶ ὃ ἐν τῷ παντὶ προφήτης ἐστὶν τῶν 
- , , . “Μ΄ ᾿ ι) σα», - 

τοιῶνδε λόγων δημηγόρος᾽ ἔστε δὲ καὶ ἐν ξκάστῃ ψυχῇ σπρο- 
κῳ “5 , φήτης τις ταῦτα βοῶν καὶ διαμαρτυρόμενος κατ᾽ οὐσίαν. 

ΟΡ ᾿ ᾿ ’ ι ᾽ »; 52..ϑβχκα Α ᾿ ’ -“ 

ὥσπερ καὶ δίκη καὶ νόμος. ἀλλ᾽ ἣ μὲν καὶ πείϑεται τῷ 
-᾿ 2 ΄ 

ἐν αὐτῇ προφήτῃ καὶ γίνεται ἐπιστατικωτέρα περὶ τὴν ἐἔκλο- 

γήν, ἣ δὲ ἀπειϑήσασα μικρὸν ὕστερον μεταμελείας ἄνα- 
πίμπλαται καὶ κακῶν, ἐπιδραμοῦδα διὰ πάϑος τούτοις, ὧν 
ὃ ἐν αὐτῇ προφήτης ἀνέστελλεν. 

Εἰπόντος δὲ ταῦτα τὸν πρῶτον λαχόντα ἔφη 

εὐθὺς ἐπιόντα τὴν μεγίστην τυραννίδα ξλέσϑαι 
ἤ -- 57 27 ’ ν} “- ’ 

μέχρι τοῦ ϑει ἄνευ φιλοσοφίας ἀρετῆς μετειληφότα 

[ρ. 61955]. Τοὺς μὲν λόγους τοῦ προφήτου δι᾽ αὐτῶν 
ἐπιδείηνυσιν τῶν ἔργων ἐναργεστάτους ὄντας ἔκ τε τῶν 
ἀπερισκέπτως ἐπιτρεχόντων ταῖς αἱρέσεσιν διὰ τὰς προφαινο- 

9 νοῦν] 661 νοῦ γ8] μοῦ ςο 18 μεΐξόνὰ 19 διαμαρτυρό- 
μενος] ὁ ὈΥΙΠΒ ΘΧΣ ἃ τη 2 ἔθει ἄνευ φιλοσοφίασ. ταΪ τϑοΐβ, 
γο. θείαν εὐϑὺ φιλοσοφίαν τα3 ἴτα. 

"δ 

10 

ΔῸΣ] 0 
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Ειὅϑν, μένας δυνάμεις καὶ ] ἐκ τῶν διὰ κρίσιν καὶ λογισμὸν 
ἀκριβῆ μενόντων ἀμεταβλήτων ἐφ᾽ οἷς εἵλοντο βίοις᾽ πολλὴν 
δὲ προσέϑηκεν ἡ τοῦ μύϑου σκηνὴ τοῖς λόγοις ξμ[φ]α[ σι]ν, 

» 7 Α 2 “- 4 ’ ᾽ - δ ἢ εἰπόντος τὸν ἐκ τοῦ πρώτου κλήρου προσελϑόντα τῇ αἱρέσει 
ὅ τοιούτοις σφάλμασι περιπεσεῖν καὶ ἐπεισαγαγόντος τραγικὰ 
πάϑη τῇ ἐπιστάσει καὶ ϑρήνους καὶ κοπετούς, οἰμωζούσης 

τὰ αἱρεθέντα τῆς ψυχῆς καὶ πρὸ τῶν ἐκβάσεων ἀνακλαο- 
μένης καὶ οὐὖκ ἐχούσης ἀναδῦναι τὰ αἱρεϑέντα᾽ προείρηται 

γὰρ τὴν ἑλομένην ἐξ ἀνάγκης τῷ βίῳ συνέσεσϑαι, καὶ τοῦ 
10 παντὸς ἀπαιτοῦντος καὶ τοῦ δαίμονος ἀποπληροῦντος τὴν 

᾿ς ᾿ ι 5 ΓᾺ - ’ , Ξ:.» αἵρεσιν. τὰ μὲν οὖν αἴτια τῆς τοιαύτης τραγῳδίας εἶναί 
“ -“ 

φησιν ἁφροσυνὴν αν λαιμαργίαν, ὧν ἣ μὲν ἐστι τῆς γνῶ- 

στινῆς δυνάμεως τύφλωσις. ἣ δὲ τῆς ὀρέξεως ἀπέραντος 
“᾿ .- Ἂν ἢ ᾽ ; ω ; ; » ἔητασις τῆς μὲν ἐπιτρεχούσης τῇ. φαινομένῃ δυνάμει, τῆς 

[4 9 - ν᾿ δ , “- Ο ’ 1 δὲ οὐκ ἑώσης ἰδεῖν τὰ ἑπόμενα τῷ αἱρεϑέντι βίῳ δράματα. 
Α “Ὁ -ὉἩ ’ τὰ μὲν οὖν αἴτια ταῦτα᾽ μετὰ δὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ βίου 

τὰ ἑπόμενα τίνα ἐστίν; μεταμέλεια δεινὴ καὶ αἰτίασις οὐχ 
ἑαυτοῦ (δέον γὰρ ἦν ξαυτὸν καταμέμφεσϑαι τῆς τε ἀφρο- 

4 ν} - ’ὔ 2 Ἅ »ὭΦ«ἷ 7 , - ᾽ σύνης καὶ τῆς λαιμαργίας). ἀλλὰ τῆς τύχης καὶ τοῦ δαί- 
0 μόνος καὶ πάντων μᾶλλον. ἐπεὶ γὰρ ὁ μὲν δαίμων ἐπιστατεῖ, 

τοῖς ἔνδον ἡμῶν κινήμασιν. ἡ δὲ τύχη τὰ ἑπόμενα τούτοις 
ἀποπληροῖ κατὰ καιρόν, τούτους αἰτιᾶται τῆς κατὰ τὸν βίον 
ὅλον ἀτοπίας, οὐχ ξαυτόν, καίτοι τῆς μὲν αἱρέσεως ἐπ᾽ αὐ- 
τᾷ κειμένης, τούτοιν δὲ τοῦ μὲν ἀποπληροῦντος τὴν τῆς 

εὅ ψυχῆς ὁμολογίαν πρὸς τὸ πᾶν, τῆς δὲ ἀνάπαλιν ἀποπλη- 
“ Ἁ - ι Α Α ὔ ς Α Χ ἔρον. ρούσης τὴν τοῦ παντὸς πρὸς τὴν ψυχήν. ἡ μὲν | γὰρ 

ξήσεσϑαι τ[οι]όνδε ξωῆΐῆς εἶδος ὁμολογοῦν πρὸς τὸ πᾶν. τὸ 
δὲ ζωῇ το[ιαύτῃ καὶ τὰ] τοιάδε πάντως ἐπικπλώσειν᾽ ὧν τὸ 

2 μέϊνντων 8 ἔμφασιν ρούϊι αὐᾶτῃ ἔντασιν 1. 16 αἴτια! 
αἶτ ἵν. απῖὰβ Ἰ1δὺ. τὰ8 19 τύχην τε καὶ δαίμονας αἱοιὺ Ρ]. 619. 
(80α δαίμων 6119.) 24 ἴτη. γρ. καὶ τούτου μὲν ἀποπληροῦντος 
τη (160 τούτου 6Χ τοῦ ἴθοιύ τη, γὙθ60.) 26 τὴν τοῦ] τῆδ τοῦ 
27 διαὺ ξήσεται οὗ ἐπικλώσει (οὗ ν 1ῃ6.) δῦ ὁμολογεῖ 28 ὧν 88. 

195 
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μὲν ὃ δα]ίμων ἐφέστηκεν ἀπαιτῶν, τὰ δὲ [ἡ τύχη πάντως 
ἡμῖν] ἀποδώσουσα. τούτους οὖν ἄτοπον αἰτιᾶσϑαι τὸν ρύν- 
δεόμον ἡμῶν πρὸς τὸ πᾶν συνέχοντας καὶ τοῦ παντὸς πρὸς 
ἡμᾶς" εἴπερ ἡμεῖς τῷ παντὶ προσηγάγομεν ἡμᾶς αὐτούς. οἷ 
δὲ φύλακές εἰσιν τῆς ἀμφοτέρων κοινωνίας. μεταξὺ δὲ τῶν 5 
αἰτίων τῆς ἀτόπου ταύτης αἱρέσεως καὶ τῶν ἑπομένων τῇ 

ἐπιστάσει τῶν ἀκολούϑων τῷ βίῳ τούτῳ κακῶν αὐτὸ τὸ 
εἶδος τῆς ζωῆς καὶ τὸ ἐκ τοῦ παντὸς αὐτῷ συνηρτημένον 

ἀτύχημα παραδέδωκεν ὃ μῦϑος, τὸ μὲν τυραννίδα μεγίστην 
ἤ “ -. 

λέγὼν οἷον ἔϑνους ὅλου τινός, τὸ δὲ βρῶσιν παίδων. ἀλλὰ τὸ 

τυραννίδα μὲν τὸ πᾶν φέρειν καὶ τυραννικὸν βίον οὐδὲν 

ϑαυμαστόν" ἔστι γὰρ καὶ τυραννίδι χρήσασϑαι καλῶς" παί- 
} -Ὗ “ ’ ΓΝ ᾽ὔ 9 ’ Ἁ -" 

δων δὲ βρῶσιν ἄρα σημαίνειν αὐτῷ μόνον οἰητέον τὴν τοῦ 
. ἤ 5 κῳ . 

παντὸς φοράν, εἰς ἣν ἀποβλέψας εἶδεν τοῦτο τὸ πάϑος ἐνὸν 

τῷ βίῳ μετὰ τὴν ἐπίστασιν, ἢ καὶ ποιεῖν τοῦτο καὶ εἶναι τῦ 

αἰτίαν ἢ συναιτίαν κἀκείνην; καὶ οὐ τοῦτο μόνον ἄξιον 

ἀπορίας, ἀλλὰ κἀκεῖνο, πῶς κατὰ δίκην οὗτος ὃ βίος. εἰ 
“- 2 2 - ’ 9 9 ’ 4 , 9 νὶ 

τῶν ἐξ οὐρανοῦ τίς ἐστιν ἀφιγμένος. λήξεως δὲ ἔτυχεν οὐ- 
’ 9 ’ -»Σ΄ᾷ ͵ ὔ Ἁ Ο᾽ 9 ρθανίας ἕν πολιτείᾳ χρηστῇ βεβιωκώς: πόϑεν γὰρ ὅλως αὐὖ- 

τῷ τοιοῦτος προετάϑη βίος. τίνα ζωὴν ἀξίαν ἔχοντι τῆς 320 
εἱμαρμένης ταύτης; οὐ γὰρ ἔχομεν ἐνταῦϑα προβιοτὴν αἰ- 
τιᾶσϑαί τινα τῆς τοιαύτης ποινῆς. 

Πῶς ἡ τῶν παίδων βρῶσις γίνεται ἐκ τοῦ παντός, 
καὶ πῶς τοῦτο ὀφείλεται ψυχῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

κατιού 6ῃ. ὃ 

Πρὸς μὲν οὖν τὸ πρότερον ἀποκρινόμεϑα λέγοντες μὴ Ξ 1θ0ν. 
μόνον ταῦτ] τε καὶ τὰ τοιαῦτα σηϊμ]αίνειν τὸ πᾶν, ὡς 
τοὺς ὄρνιϑας, ἀλλὰ καὶ ποιεῖν. πᾶσα γὰρ κίνησις καὶ πᾶν 

8 συνέχοντοσ αὖ. νἱα. 8 αὐτῷ ἴ8.] τωὶ ταῖ, ἑαυτῶι τα 
14 εἶδεν |[ τὸ 855. τηῦ 28 Βη15 οδριῦβ οδὺ ῥ. 298, 6 

24 ὀφείλεται οἵ. 29ὅ, 16: φιλεῖται 21 ἃθδ 5ύθ!Πδγατα ταούα ση- 
μαίνοντι ἀὺὺ ποιοῦντι οὗ, δϑᾷ Ῥ. δῦ, 14 ΟΠ δΙ]οἰά, ἴῃ Τίμι. 189. 2ὅ 
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σχῆμα καὶ πᾶσα μεταστροφὴ τοῦ κόσμου δραστήριός ἐστιν 
καὶ ἄλλων ἄλλοις οἰστικὴ φϑορῶν καὶ γενέσεων᾽ φϑείρεται 
δὲ τὰ μὲν ὑφ᾽ ξαυτῶν, τὰ δὲ δι’ ἄλλων, καὶ ἤτοι τῶν 
συστοίχων ἢ τῶν αἰτίων ἢ τῶν αἰτιατῶν. δεῖ γὰρ τὰ σώ- 

ὅ ματα ἐξ ἀλλήλων γίνεσθαι καὶ τὰ γενόμενα ἔκ τινῶν ἀνα- 

λύεσϑαι εἰς ἐκεῖνα, καὶ πάντα πορεύεσϑαί τινα κύκλον 
οὕτως. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἁπλοῖς φανερὸν πᾶσι τοῦτο γιγνό- 
μενον συνεχῶς" τὸ γὰρ ἔκ του γεγονὸς εἰς ἐκεῖνο φϑείρεται 
πάλιν ἐξ οὗ γέγονεν, οἷον ὃ ἐκ πυρὸς ἀὴρ εἰς πῦρ. οὕτω 

10 δὲ ἔχει καὶ τὰ σύνθετα πρὸς τὰ ἁπλᾶ" γενόμενα γὰρ ἐξ 

ἐκείνων ἀναλύεται αὖϑις εἰς ἐκεῖνα" δανεισάμενοι γάρ, 
φησίν [ΤΊχη. Ρ. 425], οὗ ἐν τῷ κόσμῳ δημιουργοὶ μόρια 

ἐκ τοῦ παντὸς τὰ σύνθετα πλάττουσιν, ὡς ἀποδοϑησό- 

μενα πάλιν. εἰ οὖν καὶ τὰ ἁπλᾶ ἐκ τῶν ἁπλῶν καὶ τὰ 

16 σύνϑετα ἔκ τῶν ἁπλῶν οὕτως ἔχει γένεσιν, ὡς καὶ τὴν εἰς 
ταῦτα ἀνάλυσιν ὑπομένειν, ἐξ ὧν γέγονεν κατὰ φύσιν, ἔχει 
δήπου λόγον καὶ τὸ λειπόμενον, τὰ σύνθετα ὅσα ἐκ συνϑέ- 
τῶν ἄλλων γέγονεν ἀναλύεσϑαι εἰς τὰ ἐξ ὧν γέγονεν, πάν- 
τῶν κατὰ κύκλον μεταβαλλόντων. ὥστε καὶ ζῴων βρώσεις 

80 ὑπὸ τῶν γεννησαμένων αὐτὰ γιγνόμεναι κατά τινὰ τάξιν 
ἀποτελοῦνται φυσωνὴν καὶ σωματικὴν εἰς ἐκεῖνα μεταβολὴν 
ἐξ ὧν γέγονεν. καὶ ὅταν μέντοι τὰ γεννηθέντα τρέφηται 
ἐκ τῶν γεννησάντων, κατὰ τὴν πρὸς τὰ ὅλα γίνεται καὶ 

ἢ 1θ1τ. τοῦτο μίμησιν. πόϑεν Ϊ γὰρ ἄλλοϑεν τὰ σύνϑετα τρέ- 
86 φέται ἢ ἐκ τῶν ἁπλῶν ἐξ ὧν γέγονεν; Τούτων δὴ τριῶν 

ὄντων φυσικῶν νόμων περὶ τὰς τῶν σωμάτων μεταβολάς. 

τὰ γεννηθέντα ἀναλύεσϑαι εἰς τὰ γεννήσαντα, τὰ σύστοιχα 
συντελεῖν ἀλλήλοις εἰς τὰς γενέσεις, τοῖς γεννηϑεῖσιν ἐκ 

τῶν γεννησάντων εἶναι τὴν τροφήν, γίνεται μὲν καὶ ἐν τοῖς 

2 φϑείρδι, οὐ. 568. ὅ ἄλλων ταὶ, οἵ. ταϑ 16 αὐτὰ, 
οΥ. ὕϑ. 24 γὰρ --- 21 γεννηθέντα Ῥϑιοίογα ἸΘΡῚ αὐᾶτῃ οὁχ Η 
ἀΘΒΌΙΩΡΒΙ | ἀμοιβεῖσϑαι Ἡ, ... λυεσϑαι 1. θρῸ 29 γίνεται ταῦ] 
ἔστ 58. τοῦ (αὖ οϑβϑοὺ ἔσται) 
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ὅλοις ταῦτα καὶ ἐν τοῖς μέρεσιν κατὰ τὰς εἰρημένας τρεῖς 

μεταβολάς. καὶ τὸ πᾶν οὕτω δρᾷ τούτων ἕκαστον, ὡς κινοῦν 
εἰς ἄλληλα πάντα καὶ μεταβάλλον δώματα ἄλλα εἰς ἄλλα. --- 
Τὴν δ᾽ ἀξίαν ἀφορίζει τὴν ἐν τούτοις κατὰ τὴν ζωὴν ἡ ἐν 
αὐτῷ δίκη (δεῖ γὰρ ἤδη καὶ πρὸς τὴν δευτέραν ἐπίστασιν 
ἀποκρίνασθαι) καὶ οὐ πάσαις. ΄ ἀλλὰ τισὶν ταῦτα ἀφορίξει 
ψυχῶν βίοις τὸ τὴν τοιαύτην ἀνάλυσιν ὑπομεῖναι, τῶν κατὰ 

φύσιν μὲν ἐν τῷ παντὶ γιγνομένων. αὐτῶν δὲ παρὰ φύσιν 
ἐνεργουσῶν᾽ τῆς [δὲ] Δίνης κατὰ τὸ προσῆκον ταύτην περί 
τινῶν τὴν ψῆφον ἐκφερούσης; κατὰ δή τινὰς ἀνάγκας τιμῶ- 
ρητικὰς τῶν ἀξίων τούτου ψυχῶν. καὶ γὰρ τὰ ἄλλα πάντα 

ποιεῖ μὲν ἡ τάξις τοῦ παντὸς ἡ ἕκαστα πέφυκεν, συναρ- 

μόξενι δὲ τὰ γιγνόμενα τοῖς βίοις ἡ 4έμη τοῖς ἡμετέροις καὶ 

διανέμει τὰ μὲν ἄλλοις τὰ δὲ ἄλλοις. καὶ γενέσεων τρόπους 
καὶ ϑανάτων καὶ πάντα ἁπλῶς, ὅσα ὡς εἰς τὸ πᾶν τελοῦντες 

χρώμεϑα τοῖς ἐκ τοῦ παντός. καὶ δὴ καὶ τούτῳ τῷ πρώ- 
τῷ κληρωϑέντι, καὶ εἰ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τις ἡκόντων 
ἦν, οὐ διὰ φιλοσοφίαν ἐκεῖ γεγονότων, ἀλλὰ διὰ δή τινα 

ἀρετὴν παισὶν οὐκ ἀνδράσιν οἰκείαν τὴν ἐξ ἐθῶν βελτίστων 
γενομένην, πάντως ἡ τῶν παίδων βρῶσις ποινή τις οὖσα] 

15 

20 

κατὰ δίνην ἀποδέδοται᾽ καὶ ὕπως κατὰ δίκην. εἰ καὶ μὴ 1 161ν.᾿ 
ἐκ προβεβιωμένων δή τινων, αὐτὸς ἐΪ π]ή[γ]α[γ]εἐν εἰπὼν 

ἐπιπηδῆσαι τῇ μεγίστῃ τυραννίδι τὸν ἄνϑρωπον ὑπὸ ἀφρο- 
σύνης καὶ λαιμαργίας καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἂν ἔπα[ϑε]ν ἄλλος 
τοῦτο μὴ τοιούτοις ἔνοχος ὧν κακοῖς. κολάζει τοίνυν ἡ 
Ζίκμη τὸν λαίμαργον βρώσει παίδων, διὰ τῆς ἀϑέσμου τρο- 

φῆς καὶ ἀνοσίας τὴν τῆς ζωῆς ἀπληστίαν τιμωρουμένη᾽ 
μόνον οὐκ ἐκεῖνο βοῶσα τοῖς κατακούειν τῶν τῆς Δίκης 

φϑεγμάτων δυναμένοις, ὡς ἄρα ἡ ξωτιμὴ λαιμαργία καὶ ἡ 

8 μεταβάλλειν ὅ αὐτῷ 80. ἀμῖνθυθο 6 πᾶσιν ὕ 5. 
8 γιγνομένην, οΥ. ὅ6Ε. 9 Ἃ6]. 0. 15 ὅσα] οἷς 8. 
22 1. ἑτή... φῬούϊ5 αὐτὴ ἐπή (ποι ἐδή) οὐ ἀϊβριοοὺ ἐπήγαγεν, 
δ. ἐσήμαινεν ὃ 

2ὅ 
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ἀπέραντος ὄρεξις ὧν μὴ δεῖ καὶ ἄπληστος ἑπομένην ἔχει 
καὶ τὴν παρὰ φύσιν τροφήν, ὡς μὲν σωμάτων σωματικὴν 
, ᾿ , 5 ς ᾿ ΄ ΄, ν ; 2.» κατὰ φύσιν οὖσαν, ὡς δὲ ξῴων ἕῴοις παρὰ φύσιν. ΔΑἰτία 

,} ΄ωο ἕῳ δὲ ἡ ἀφροσύνη καὶ ταύτης τῆς λαιμαργίας" ἡ γὰρ τοῦ λό- 
γου τυφλότης ἀκόρεστον ἐποίησεν ἐπιϑυμίαν πλούτου καὶ 

δυνάμεως καὶ ζῆν ὡς ἄλογον καὶ ϑηρίον παρεσκεύαδεν" 
ἀλογώσαντι οὖν ξαυτὸν ὡς ἀλόγῳ χρῆται τὸ πᾶν. ὃ τοίνυν 
ἐκτείνας τὸ λαίμαργον τῆς ξαυτοῦ ξωῆς εἰς τυραννίδος αἷς 

« , ς ἢ , ᾿ 2.) ς. ἡ 2 ρεσιν μεγάλης ὡς ἕμπλησῶν τὴν οἰκείαν ἅπεραντον ὄρεξιν, 
ὃ 2 ’ 7 [4 Α δ κ Ἁ ὔ “ 

ἐν ἐκείνῃ δίδωσι δίνην περὶ ἑαυτῷ τὴν λαιμαργίαν τρέψας 
᾿ » » δ » ’ ς ’ . , 42. , καὶ ταῖς τῶν ξαυτοῦ παίδων ἀπολαύσεσιν" μόνον οὐχὶ βοώ- 

- ’ ΑἹ ς " ,, - ἢ 2 ’ 
δης τῆς Δίκης, ὅτι ἡ ἀπέραντος τῆς τυραννίδος ὄρεξις ταύ- 

τὴν ἔχει ποινὴν ϑηρίον γενέσϑαι. τῶν τέκνων ἐμπιπλάμενον 
ὧν ἐγεννήσατο. Τοῦτο μὲν οὖν. εἰ ξητοίη τις. πῶς τηλι- 

10 κοῦτὸν ἕπεται κακὸν τὸ μὴ ἐκ προβεβιωμένων ὀφειλόμενον" 
εἰ μὴ ἄρα καὶ πρὸ τῆς τεταγμένης ζωῆς, δι᾿ ἣν ἔτυχεν τῆς 

ἔξ, 1655. οὐρανί ᾿ ᾽ ὑτῷ βί Ἵ 60 θδν οὐρανίας λήξεως; ἣν τις αὐτῷ βίος | γεγενη] μένος! ΠΝ 
“Ὁ ΄“ 2 [δῆ]λον ὡς πολλων...33... ρικῶν, ἐπὶ ξωάρ. . « ««...ὐὐὐὐν ον νον 

[διδόν]τες ἐν ἄλλοις ὕστερον χρόνοις τῶν ἡμαρ]τημένων 
ς:»ν ; 2 5. 2} 2 ,» ; - 

80 ἡμῖν ποινήν, οὕπω [κατ΄ ἀξίαν ἕν ἐκείνοις καϑαρϑέντες 

καὶ ταῦτα ἐξῆν) καὶ προβιοτὰς ἀεὶ αἰτιᾶσϑαι᾽ ὡς ἡμεῖς 
γε ἀποχρῆναι νομίζομεν τὴν ἐπὶ τῇ ἕξει τῆς ψυχῆς. ἀφ᾽ 
ἧς ἡ αἵρεσις, ποινήν, κολάζοντος ἐκείνην τοῦ παντὸς διὰ 

- δ , - Α ᾿ ἘΝ Ὶ 0 - 
τῶν ἕπομένων. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς [ρ. 61955] εὐπὼν τῇ 

80 ἀφροσύνῃ καὶ λαιμαργίᾳ τὴν τῶν παίδων βρῶσιν ἀκολου- 

ϑῆσαι, ἣν ἰδόντα ϑρηνεῖν τὸν ἀνεπισκέπτως ἑλόμενον τοῦ- 

τον τὸν βίον, παρὰ πόδας τυγχάνοντα τῆς 4ίκης. 

4εῖ δὲ μηδὲ ἐκεῖνο λανϑάνειν, ὅτι καὶ δαιμόνων ἐπεισκω-- 

δι 

1 Θ 

1 ἄπληστοσ τα] ἰα βαρτῶ οὐ τηῦϑ 2 σωματικὴν) τικὴν 
ἴγ, οὗ τηϑήϊτη σώμασιν 9 ἐκπλήσων]} δἸδογατη. δ᾽ 58. τι 
10 δῃ ἑαυτὸν [ ϑρέψας ἴ08. 17 ρῬοιγοχιὺ ἄτακτος Υ6] δ5τη. 
18 πολλ 1. θρο, ἀπόλλων Η | ξωάρ[κειαν] ὅ0Β. (86ο. ποπ ΥἹΙ, 
ἀοὺ Η) 19 ἡμαρτημένων βρη]. βο. 21 τηϑ]ϊτη ξ 9η] κ. π. δεῖ 
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μάξουσαι ταῖς τοιαύταις ψυχαῖς . ὧν ἡ ἐπιθυμία τοσαύτη; 
ποιναίων ινήσεις τὰς τοιαύτας ἐμβάλλουσιν ὁρμάς" οἷς 

ὑπάρχει τὰ πρῶτα μιμεῖσϑαι τῆς ξαυτῶν σειρᾶς ἀνομοίως 
καὶ ὡς ἔσχατα εἰκός. ὅσα γὰρ ἐκεῖνα δρᾷ ϑείως, ταῦϑ᾽ 

οὗτοι πράττουσιν ποιναίως" οἷον τῆς ᾿Δρεϊκῆς σειρᾶς ταῖς ὅ 

ἀχράντοις ἑαυτῆς δυνάμεσιν καὶ διαιρετικαῖς τεμνούσης μὲν 
τὴν ὕλην, τὰς δὲ ψυχὰς ἀναγούσης διὰ μέσων τῶν ἀποκοπτι- 
κῶν ἀγγέλων τῆς ὑλικῆς ξωῆς καὶ τοῦ ἡγεμόνος αὐτῶν τοῦ 

τῆς τμήσεως ἐξάρχοντος, ὡς τὸ λόγιον εἴρηκεν (εἶναι γάρ 
τινα τμήσεως ἀγὸν τῶν ἐκτεμνόντων τὴν ὕλην ἀπὸ τῶν τὸ 

ψυχῶν ἀγγέλων), οἵ ἔσχατοι τῶν ᾿Δρεϊκῶν δαιμόνων μιμοῦν- 
ται χειρόνως τὴν οἰκείαν σειράν, φόνοις ἀκορέστοις χαί- 
ροντὲς καὶ ταῖς τομαῖς ταῖς τῶν σωμάτων καὶ τοιούτοις | 

ες «ϑϑονιςς ναλῶς... .0.ςΞ-΄ς, ποιεῖν ἀνεκφοίτη .. .Ὅ. ᾿ς Ἐτθδν. 

ἐξεχόμενοι, χαίΐροντες τέ]κ[ν]ων βρο[ζώ]σεσιν ὑπὸ πατέρων᾽ 1 
καὶ γὰρ ἀϊπόπτω]σις τοῦτο τὸ κακὸν ἀγαϑοῦ με[γάλου] 

γενόμενον ὑπὸ τῶν ἐσχάτων ἀλόγως, οὗ τὸ ἀρχέτυπον ὑπὸ 
τῶν πρωτίστων ἐγίνετο νοερῶς. καὶ ἡ ψυχὴ παρ᾽ ἐκείνοις 
μένουσα καὶ ἐκεῖνα μιμουμένη ξῇ νοερῶς καὶ τὰ γεννήματα 

ἑαυτῆς ἔν ἑαυτῇ κατακλείει (νοερᾶς δὲ ζωῆς γεννήματα δή- 30 
πουϑέν ἐστιν, ὅσα προχειρίζεται νοήματα συνοῦσα ἐκείνοις). 
ἐν δὲ τοῖς ἐσχάτοις γενομένη καὶ δι᾿ ἀφροσύνην τοῖς ἐσχά- 
τοις τῆς σειρᾶς ἐκείνης ὁμιλήσασα κινεῖται πρὸς τὰς ἀποπτώ- 

σεις ἐκείνων, καὶ τὰ γεννηθέντα ξῳωδῶς ἀλλ᾽ οὐ νοερῶς 

καὶ ὄντα μεριστὰ ἀλλ᾽ οὐκ ἀμερῆ εἰς τὸ γεννῆσαν ἀναλύει, 95 
καὶ ἀναλύουσα ποινὴν ἐσχάτην τίνει τῆς τῶν τοιούτων συνου- 
σίας. ἐπεὶ καὶ τὸ τῇ μεγίστῃ τῶν τυραννίδων ἐπιτρέχειν 
ἀπόπτωσίς ἐστιν τοιαύτης τινὸς ζωῆς τῆς πάντα τὸν κόσμον 

διοικούσης, ἧς ἔχουσα φαντασίαν ὑποφέρεται πρὸς τὴν τοι- 

1 ἡ ἴη8. τχϑ 2 πονηρῶν τιῖ. ποιναί 88. τα ϑ 10 οἵ, ἀθ 
ΟΥ. Οἢ. ὅ8 15 διΐθ ἐξεχόμενοι 1. ΚΣ Ι θᾶχηδβο. Π| 228, 1 οἵ. 
50. 16 μεγάλου 568. (ῬΟΒ518 μεγίστου) 19 ξῆ 20 αὐτῆς 
86 Ά. 24 ξωωδῶσ 26 τείνει, οὐ. 56}. 
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ἄνδε πολλῶν ἄρχουσαν μετὰ ἀνάγκης δύναμιν. καὶ ὅλως 
᾽; - ’ “ Ο ὔ “-»"Σ΄- 2 4 πάντων τῶν μεγάλων κακῶν αἱ πράξεις ψυχῶν εἶσιν μεγάλῃ 
δ ὔ Ρ » 2 -ῳ 2.»ϑβ,ὃ ’ ν᾿ 2 [έ μὲν φύσει χρωμένων καὶ εὐφυῶν, δι ἐννοίας δὲ ἀδιαρϑρόώ- 

τους ἐξεργαζομένων τὰ μέγιστα τῶν κακῶν (καὶ εἴρηται ἡμῖν 
ὁ λόγος καὶ ἐν ἄλλοις πολλάκις)" τάχα καὶ τῆς τῶν παίδων 

βρώσεως. εἰ χρὴ τολμήσαντα εἰπεῖν. ὁμοῦ τῇ μεγίστῃ τυ- 
δ 108τ. ραννίδι πρῶτον ἐκφανείσης. τοῦ γὰρ αὐτοῦ [.. .ὅ3. ὃς, 

1 Φ 

1ὅ 

20 

20 

ες ὅϑοςος καὶ -. ὅθοςς τὴν ξαυτοῦ διακριν.. .ἴ5.,ς ὧν 
κρατῇ ϑεῶν μόνος, .. .ὅ. . εἰν τοῖς συνοχικοῖς. καὶ 

“- , ῳ ’ 7 Α [4 , 
ταῦϊτ]α [καὶ οἵ ϑεολόΪγοι γιγνώσκοντες τὸν βίᾳ λαβόντα 

Ἁ -Ὃὦ - 

τὴν βασιλείαν καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἐΐ σϑί]ειν ἐμυϑολόγη- 
σαν, ὡς δέον ὃν τὸν βιασάμενον «τὸν» πατέρα καὶ περὶ 
τοὺς παῖδας εἶναι τοιοῦτον᾽ τοῦτο δέ ἐστιν τὸν δι᾽ ὑπεροχὴν 

΄ δ, ς , , ,Φ - 2 
δυνάμεως ἑνσέρας ἡγησάμενον βασιλείας καὶ ὅσα γεννα πὰρ 

΄ ’ ἢ ἑαυτῷ κατέχειν. Τόδε δὲ συλλογισώμεϑα ἐκ πάντων, ὅτι ἡ 
τῶν παίδων βρῶσις γίνεται μὲν καϑ' εἱμαρμένην ὡς πάσης 
Φ τῳ “ῳ» ἀναλύσεως σωμάτων εἰς σώματα προστάτιν, ἁπλῶν εἰς ἁπλᾶ, 
συνθέτων εἰς ἄλλα σύνϑετα, καὶ τούτων ἢ εἰς τὰ ἐξ ὧν 
γέγονεν ἢ εἰς τὰ ἐξ αὐτῶν γενόμενα ἢ εἰς τὰ μηδέτερα μὲν 
2 Ἁ »"Σ- 5.»ϑ ,ὦ [4 ’ ι ν ς - ΄ ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν γεγονότα στοιχείων (καὶ γὰρ ἡ τῶν ἑῴων 

- ΙΑ -΄ -ὭΦ - Α βρῶσις τοιαύτη καὶ ἡ τῶν ἐκ γῆς καρπῶν). γίνεται δὲ καὶ 
δ Α ; 2 ’ 2 ’ - - 2. ῇ ΣΝ ὑπὸ δαιμόνων ἐσχάτων. ἔκείνων τῶν ϑεῶν ἐξημμένων. οἵ 

τῶν αἰτιατῶν τῆς εἰς τὰ αἴτια ἐπιστροφῆς εἰσιν αἴτιοι, 
δ - μιμουμένων ἀνομοίως τοὺς ξαυτῶν ἀγελάρχας, γίγνεται δὲ 

τῳ κῳ 9 καὶ ὑπὸ τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν δι’ ἐσχάτην ἐμπάϑειαν ἢ 
ϑυμιμὴν ἢ ἐπιϑυμητικήν (πολλοὶ γοῦν καὶ διὰ λιμὸν ἥψαντο 
τῶν τέκνων. ὥσπερ ἐν Θετταλίᾳ μετὰ τὴν τῶν βαρβάρων 

ἔφοδον ἔναγχος). γίνεται δὲ πρὸ τούτων ὑπὸ τῆς ἐν τῷ 

{ γοβὺ αὐτοῦ 1. ενϑ' (Δπι εἰ ϑέμις εἰπεῖν») [ ὑσ ἴπ5. ἃ τη αὖ 
νἹά. (υτἴη8 βασιλε]ύς Ὁ 8. ροϑὺ καὶ 1. ἄυσο ν0] 5:1. 12 8δἀᾶ. 
ΞΟΠ. 1ὅ κατέχει, οΥ. ΚΒ. 18 δὴ (ἁπλᾶ ἢ εἰς) ἄλλα 
24 γίγνονται, οΥ. ϑο. 217 Οοὐδογυχα ἴῃ ΤῊ ΘΒΒθ]θτη, ᾿σταρ ΟΠ χα 
Ταούδτη 8. 482 101 νἱαϊῦ Ἠοῖύχ 01. Μδγοθ]]1. οἤτοι. 92, 24 Νο. 
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ι Γ᾿ Ἁ [4 ες ΕΓ; ’ 9 ᾽ 2 ᾽ 
παντὶ δίκης διὰ δή τινας ἁμαρτάδας ἀνιάτους ἐπαγόμενον 

τοῖς ποιοῦσιν ἅμα καὶ πάσχουσιν. τούτοις μὲν περὶ πατέ- 
ρας ἀσεβήσασιν, ἐκείνοις δὲ περὶ τοὺς ὄρους [πάντας] τοῦ ξ. τ68ν. 

γένους ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον πλημμελήσασιν (διὸ δαπανᾶν 
ἄξιοι τὰ τῆς δια[μον]ῆς αἴτια το]ῦ γένους ἐκρίϑησαν) εἰς 
τὴν. ...ὖν ἐν. -. [ν]εύσασιν. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν εὔστο[μα] κείσϑω" λοιπὸν δέ ἐστιν ἐν 
΄- ᾽’ Γ τοῖς προκειμένοις ἐπισκέψασθαι ῥήμασιν, τίς ὃ δαίμων οὗ- 
Σ Ἁ τος καὶ τίς ἡ τύχη" τίνων μὲν γὰρ προεστήκασιν εἴπομεν. 

Ἁ, 

λέγεται τοίνυν ὃ μὲν δαίμων ἑκάστου τις ἴδιος, ἡ δὲ τύχη 
κυβερνῶσα τὸν ἕκάστου βίον. ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ὁ δαίμων εἷς 
9 “ὥὦ Ν -»"“Ὃ ᾽ »} “- ’ 2 ἔστι τῶν παρὰ τοῖς ϑεολόγοις ἀγγελικῶν δαιμόνων ὀνομαζο- 
μένων. εἴρηταί μοι καὶ πρότερον [ρ. 271, 28] διὸ καὶ ὃ 
προφήτης αὐτὸν ἐφίστησιν. ὃν ἄγγελον ὄντα ἀπεδείενυμεν 

δ 9 - 
[ρ. 270, 4]. τὴν δὲ τύχην ταύτην ϑεὸν μὲν εἰπεῖν οὐκ 

͵ - 
ῳ 

Ἁ 

ἀληϑές, τῷ δαίμονι σύστοιχον οὖσαν, δαιμονίαν δὲ πάντως, 
» 120 3, Ν 

ἀντιδιαιρεῖσϑαι δὲ πρὸς τὸν δαίμονα, καϑ' ὅσον ὃ μὲν τὰς 
2! δ᾽ »"ν 2 , ’, δ δὲ λ 2 νι δ) ἕνδον ἡμῶν ἐπιτροπεύει κινήσεις. ἣ δὲ τὰς εἰς τὸ ἔξω 
προϊούσας" 

μηδέ σε δαίμων 

ἐνταῦϑα τρέψειε, φίλος [1]. 1 600]᾽ 
φᾶρος μέν μοι πρῶτον ἐνέπνευσεν μέγα δαί- 

μῶν [0ἅ. τ 188], 
φησὶν ὃ πάνσοφος ποιητής" 

ἄλλα δὲ καὶ δαίμων ὑποϑήσεται [0ἃ. γ 277’ 
᾿ι Φ 2 9 2,» Α Ἁ ὃ , 2,» καὶ ὅλως ἄφϑονα παρ΄ αὐτῷ τὰ τὴν δαιμονίαν ἐπίπνοιαν 

εἰς τὰς ἔνδον ἡμῶν τρέποντα παντοίας ὅρμάς. ὅτι δὲ ἡ 
ψύχη τῶν ἐκτὸς προέστηκεν. καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὃ Πλάτων 

σσολλαχοῦ διδάσκει καὶ ἡ κοινὴ φήμη. τὰ τυχαῖα τῶν τοιού-- 

Ἅ 

1 ἀορορδαῦ ἐπαγομένη 8 ἐν δυὺ ἐρ᾽ 

10 

85. 

Φ9 ς 
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τῶν τιϑεμένη πάντα τῶν ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἡμῶν καὶ ταῖς 
ξωαῖς ταῖς ἐμφανέσιν δρωμένων. καὶ διὰ ταῦτα. ἄρα καὶ 

“-“ Ἁ Α 9 Α ᾽ - Ἁ Α ἤ δ24 τῷ μὲν τὸ ἀρρενωπὸν προσήκει, τῇ δὲ τὸ ϑηλυπρεπές, εἴπερ 
δ 1όάν. ὃ μὲν ἀφανῶν ἣ δὲ ἐμφανῶν προεστήκατον. καὶ ὃ μὲν 

5 

10 

1 

20 

ὡῦ 

ἀσωματωτέρων ἣ δὲ σωματοειδεστέρων᾽ τὸ γὰρ δυνατώτερον 
καὶ ἕνοειδέστερον τοῖς ἄρρεσιν οἰκεῖον, τὸ δὲ ἐκ... ..- 
τοῖς ϑήλεσιν. ἐπεὶ δὲ ἔνιοι τοῦτο [κατ᾽ ἀἸπειρίαν οἴονται 

» 9, ζ -ὅ,᾽ ’ } Ἁ ’ [Ά ᾽ τὸν ἴδιον ἡμῶν δαίμ] ον]α καὶ τὴν τούτῳ σύστοιχον τύχην 
τοῦ ἀγαϑοῦ δαίμονος καὶ τῆς ἀγαθῆς τύχης διαφέρειν οὐ- 

δέν, ἄξιον ἐπισημηναμένους εἰπεῖν, ὡς ἄρα οὗτοι μὲν ἀκρά- 
τῶς εἰσὶν ἀγαϑῶν χορηγοί (διὸ καὶ μετὰ τῆς προσϑήκης 
2 » ᾽ , 2, Δ νὴ 9 ’ »--Ὁ -“»: ὀνομάζονται ταύτης), καὶ εἰσὶν οὐκ ἀφωρισμένοι τοῖσδε τοῖς 
βίοις, ἀλλὰ κοινοὶ τῶν ἀξίων ἀπολαύειν τῆς ἐκείνων χορη- 

’ νι ς » » δ᾽, Ο’ . ἢ ᾿ ὔ τ γίας, καὶ ἡγοῦνται σειρᾶς ἑκάτερος ὅλης" ὁ δὲ δαίμων οὗτος, 

ὃν ἴδιον καλοῦμεν . καὶ ἡ τύχη προεστήκατον ἀνθρωπίνων 
βίων εὐμοίρων ἢ καὶ ἐναντίων καὶ εἰδῶν ξωῆς ἀμεινόνων 
ἢ χειρόνων. καὶ κυβερνῶσιν τούτων ὅσα αὐτοῖς προσήξει 

κατὰ τὴν αἵρεσιν τῆς ζωῆς ἀλλ᾽ ὃ μὲν δαίμων ὡς ἐπίτροπος 

ξωῆς ἧς ἐστιν ἔφορος ἡγεῖται τοῦ ἑλομένου τὴν ζωὴν ἐκεί- 
γην, οἷον τυραννικὴν ἢ βασιλικήν. ἡ δὲ τύχη τῶν ἀπονεμο- 
μένων ἐκ τοῦ παντὸς οὖδα προστάτις, ὡς προσήκουσα τῇ 

τάξει τῇ ταῦτα ἀφοριζούσῃ ταῖς ξωαῖς, ἄλλη καὶ ἄλλη καϑ'᾽ 

ἕκαστόν ἐστιν καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν καὶ ἡ διαίρεσις οὐ 
τοῖς εἴδεσιν τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ταῖς ἀναφοραῖς ὥρισται τοῦ 

παντός. ἀφορίξει δὲ ὡς ἕν αἴτιον τὸν μὲν ὃ “Ἥλιος, τὴν 

δὲ ἡ Σελήνη" διὸ καὶ οἵ κλῆροι τούτων ἀπὸ τούτων εὑρί- 
ὅκονται τῶν ϑεῶν ἐν ταῖς γενέσεσιν ἡμῶν, ὥς ἔστιν δῆλον 
τοῖς περὶ ἀστρολογίαν γεγυμνασμένοις. 

6 1. ἐκ (ααὖ ἐν, ἐρ) ο. μ. ύ. ἡ ἴῃ τοῦτο τὸ ῬυϊὰΒ οὗ ο 
1ῃ ἤπθ ΠΟΠ ῬΙΓΟΙΒΒ οθεύμθμα; ἴαὐθι τὸ οὖ πει ἴδ. 6 10. 
8 τούτων, οΥ. ὅο. 14 ὁσειρᾶσ 19 ροβὺ ἔφορος καὶ 18. ταῦ 

2ὅ δ» πρῶτον ἴ8. ..81 ἰθ0ο ὈΠΙΥΘΥΒΙ ὉΏΘΤΩ ΑΘ ΘΙ15 ΟΔΌΒΘΙΩ 
26 οὗ Ῥιστηΐο. ΤΥ 1Τἴ. 
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᾿Αλλ᾽ ἐπὶ 1... 85... ἐπι[δρ]αμοῦσα ξῆν τυράννου. τὸ δὲ τ θήν. 
ἀρετῆς} ἄνευ φιλοσοφίας τοῦτον μετασχόντα τῆς ἐν οὐ]ρανῷ 
τετυχηκέναι ξωῆς διὰ] τὴν ἕν πολιτείᾳ χρηστῇ τροφήν, δίδω]- 
σιν ἡμῖν ἐννοεῖν, ὡς ἄρα οὗτος καὶ [ἐν] οὐρανῷ μετὰ σώματος 
ἔξη, καὶ ὡς, εἶ τοῦτο, καὶ τὸ ὄχημα τῆς τούτου ψυχῆς ἀνάγειν δ 
ἔοικεν εἰς οὐρανόν. ψυχὴ γὰρ ξῶσα μετὰ σώματος ἐκεῖ λέ- 
γεται εἶναι καὶ ἔστιν ὅπου καὶ τὸ σῶμα διὰ τὴν σχέσιν᾽ ὥστ᾽ εἰ 
ὑπὸ σελήνην αὐτῆς εἴη τὸ σῶμα, μεϑ᾽ οὗ ξῇ, καὶ αὐτὴ ὑπὸ 
σελήνην ἐστίν᾽ ἀνάγκη ἄρα καὶ τὸ ὄχημα αὐτῆς συνανιέναι. 
καὶ γὰρ τὸ ἐν Φαίδρῳ ῥδηϑέν [ρ. 2495], τὸ εἰς τοῦ οὐ- τὸ 
θανοῦ τινὰ τόπον ὑπὸ τῆς δίκης κουφίξεσϑαι τὰς 
μὴ διὰ φιλοσοφίας κεκαϑαρμένας, τοιόνδε τι δηλοῦν ἔοικεν" 
καὶ γὰρ τὸ κουφίξεσϑαι καὶ τὸ εἴς τινα τόπον σωματο- 
εἰδῆ συνεισάγει λήξεως ὑπόνοιαν. πλὴν ἐκεῖνο δῆλον, ὅτι 
τῶν μὲν τελέως κεκαϑαρμένων ψυχῶν τὸ δεύτερον ὄχημα :5 
μεῖναν ὑπὸ σελήνην διὰ τὴν ἐκείνων περιστροφὴν ἀμυ- 
δρούμενον κατὰ τὴν ζωὴν ἀναλύεται εἰς τὰ στοιχεῖα ἐξ ὧν 
ἔστιν, τῶν δὲ ἐν ἔθεσι μόνον χρηστοῖς βεβιωκυιῶν διαμένει 
καὶ τοῦτο ἐλλαμπόμενον ὑπ’ αὐτῶν" οὐ γὰρ τελέως ἐχωρί- 
σϑησαν, ἅτε μήπω διὰ φιλοσοφίας κεκαϑαρμέναι" καί πῶς 90 
καὶ τοῦτο συμπεριάγεται τοῖς συμφυέσιν ὀχήμασιν, ὡς οἵ 
κομῆταί τισιν ἄστροις, ὡς πολλὰ τῶν ἐνταῦϑα φυτῶν τοῖς 
οὐρανίοις φωστῆρσιν. εἰ δὲ ἔϑη χρηστὰ διὰ βίου γενόμενα 
τοιαύτην προξενεῖ ταῖς ψυχαῖς μετὰ τῶν | ὀχημάτων 5. 1θὅ:. 
εν δδονονος [ϑεω]ρίαν᾽ τελέους δὲ... 9. ὧς ἐν Φαί- 98 
δρῳ μεμαϑήκ[αμεν. δῆλον οὖν] κἀκεῖνο πάντως. ὅτι [τὰς 

1 ἐπὶ [τὰ ἑπόμενα χωρῶμεν] ν6] 5ἴτα. [1. ἐπι... ἀνουσα 
8 δηΐθ τὴν 1. ου διὰῦ αὖ 8 αὐτὴ 50}. αὕτη 18 σωματο- 
ειδοῦς 5. ΘηΔΠΠ1 ρθη ἀθδίσαθυθ πο] α] 16 αἰξθυυση ὄχημα οδὺ 
ΟΟΥΡαΒ, Ρυΐαβ νοοδίαι συμφυές, αὐγοειδές, πνευματικόν (86 οτ. 
ΘΒ ]α, 47) 16 ἐκείνων 80. τῶν ὑπὸ σελήνην 21 ὀχήμασιν 
τῇ 1} τῶν ὀχημάτων ταῦὟ 228 οἵ Ῥ]η, 18, 25 94 ρϑιτοχίῦ βοτί. 
ξωὴν (συμπεριαγωγήν ὕ05.), 1... ἡ... υ()τειναῖαρ 2 φοβὺ δὲ 
Ἰ.ς ἐρίῳ) [ οὗ Ῥμδδᾶν. 3479 5βαα. 
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τοι]αύτ[ ης ϑεωρίας] τυχούσας ταῖς ἐμφανέσι πο ρείαις ἕπε- 

σϑαι] μόνως τῶν οὐρανίων ἀναγκαῖον καὶ τὴν τάξιν αὐ- 
τῶν ἄγασϑαι καὶ ξηλοῦν διὰ τὴν ἐκ μόνων τῶν ἐθῶν ἐγγε- 

γονυῖαν τάξιν τοῖς ἤϑεσιν᾽ ὥσπερ λόγος μὲν αὐτὰς συνδεῖ 
5 ταῖς λογικαῖς αὐτῶν ψυχαῖς, νοῦς δὲ ταῖς νοεραῖς οὐσίαις, 

ἐνθεασμὸς δὲ ταῖς ϑεότησιν.. αὐταῖς, καὶ πανταχοῦ τῷ ὁμοίῳ 
τὸ ὕμοιον. 

“)ς δὲ καὶ εἰπεῖν, οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς 
τοιούτοις ἁλισκομένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἥκον- 

ἴτας ἕως τοῦ οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς τὰς αἱρέσεις ποι- 

εἴσϑαι [». 6191. 
Θαυμαστὸς μὲν ὄντως ὁ λόγος, εἰ οἱ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

Ο ᾽7 -᾽ ΝΟ, 2 7 - -“ὦ ἥκοντες μάλιστα ταῖς αἱρέσεσιν ἐπεπήδων τῶν τυραννικῶν 
βίων" ὅμως δὲ κατεσκεύασεν καὶ αὐτὸς τὸν λόγον, χαυνότητα 

15 αἰτιασάμενος ἐκείνων διὰ πόνων ἀγυμνασίαν, τὰς δὲ ἐκ τῶν 
ὑπογείων τόπων ἀσφαλεστέρας εἶναν λέγων καὶ μὴ ἐξ ἐπι- 
δρρμῆς ποιεῖσϑαι τὰς αἱρέσεις διὰ τὴν πεῖραν τῶν ἐκεῖ, 

᾽ὔ , -»"ὋΣ᾿ ’» 2 » Ἁ , Ἁ ’, πόνων καὶ τῶν κολάσεων. ἐοίκασι ὃὲ καὶ τὴν φαντασίαν 
ταύτην ἔχειν τὴν τυραννικὴν αἵ ἐξ οὐρανοῦ, ϑεασάμεναι 

80 τὰς τῶν οὐρανίων ἀρχὰς καὶ δυνάμεις κυβερνώσας πᾶσαν 
Ἁ “ ι 7 2 ’ » ’ Ω 

τὴν γένεσιν καὶ ἄλλας ἄλλων μείζους καὶ δυνατωτέρας, ὅϑεν 

καὶ αὐταὶ δυνάμεως ἐφίενται" δέοντος γιγνώσκειν, ὅτι παρ᾽ 
2 ’ Ἁ Ἁ ’ ΙΑ 9 ; Ὰ -»-""Ἕ ἐκείνοις μὲν τὰ τρία σύνεστιν, ἀγαϑότης δύναμις νοῦς, 

δ 1θὅν. παρ᾽ ἡμῖν δὲ ἡ | [δύναμις ἀρετῆς καὶ] νοῦ στερομένη μεγά- 
ο5 λὼν [αἰτία ἐστὶν καμκ]ῶν. καὶ ὡς δεῖ τὴν ἁἀληϑινὴν [ἔχειν 

καὶ σωστική]ν, ἀλλ᾽ οὐ τὴν δοκοῦσαν δύναμιν, [ἧς ἡ κτῆσις 
μὴ] σώξῃ τὸ ἔχον αὐτήν" .. .ὅ. .. 9 καὶ ἡ δοκοῦσα τιμή, 

ἀξίᾳ συνοῦσα, καλὸν] ἐκείνης ὄργανον, ἄνευ δὲ [ταύτης] 
νὴ 2 27 Α 2 Α Α ᾽ὔ 9 -7ὦ εἰς ὄλεϑρον ἄγει τοὺς χρωμένους. ἀπὸ [δὲ τούτ]ων κἀκεῖνο 

1 πο- δῦ πα- ὅ ροβὺ νοξραῖς αὐτῶν ἴῃ8. τῶῷῦ 14 δηΐθ 
δὲ οϑὺ ἐἰ καὶ αὐτὸς ποῊ 1η 6160 Ὸ 19 οὗ τὰ ΑἸοΌ. 408, 15. 
482,70. 22 αὗται, οὐ. ὅοῦ. 207. πϑῃρθ ὥσπε]ρ δυὺ καὶ γὰἾο 
28 ἀξία 29 εἰς ποὴ 1., ἀδὺ Ἡ (οοπίθούπγα ΟΡΙΠΟΥ) [ βαρ]. 508}. 
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λάβοις ἄν. ὅτι καὶ τὰ δοκοῦντα αἰσιώτερα εἶναι τῶν ἀπο- 

νεμομένων βλάπτει πολλάκις διὰ τὸ μετέχον οὐκ ὀρϑῶς αὖ- 
τοῖς χρώμενον, καὶ τἀναντία τούτων ὀνίνησιν, ἐπιστρέφοντα 
τὰς ψυχὰς εἰς τὴν προσοχὴν καὶ τὴν ἀμείνω ξωήν᾽ καὶ ὅτι 
πολλοῖς ἡ ἱστορία τῶν κακῶν εἰς ἀγαϑὸν τελευτᾶν οἶδεν, 

οἷς ἄνευ ταύτης οὐκ ἦν ὠφεληϑῆναι δυνατόν. οὕτω γὰρ 

καὶ αἱ ὑπὸ γῆν ἐν πόνοις γενόμεναι καὶ ἄλλους ἰδοῦσαι 
τληπαϑοῦντας ὠφέληνται πρὸς τὰς τῶν ἑξῆς βίων αἱρέσεις. 

Διὸ δὴ καὶ μεταβολὴν τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγα- 
θῶν ταῖς πολλαῖς τῶν ψυχῶν γίνεσϑαι καὶ διὰ τὴν 

τοῦ κλήρου τύχην ἕως τοῦ ἀλλὰ λείαν τε καὶ οὐ- 
ρανίαν [Ὁ. 6194]. 

“πὸ πάντων τῶν περὶ τοὺς πλήρους καὶ τὰς αἱρέσεις 

τῶν βίων ἱστορημένων οἷον συμπέρασμα ἕν ἐπιστημονικὸν 
συνάγει διὰ τούτων" ὅτι τούτοιν χρεία δυεῖν, ἑνὸς μὲν τῆς 
ὀρϑῆς κρίσεως περὶ τὸ ἄμεινον καὶ χεῖρον τῶν προτεινο- 
μένων βίων, ἑτέρου. δὲ τοῦ τὸν κλῆρον μὴ ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
πίπτειν" τί γὰρ εἰ καὶ ὃ αἱρούμενος εἴη περὶ κρίσιν ἀσφα- 
λής ̓  ἀλλ᾽ οἵ προτεινόμενοι βίοι διὰ δή τινας αἰτίας οἵ 
τυχόντες εἶεν; τί δὲ εἰ εὐμοιρία μέν τις εἴη περὶ τοὺς βίους, 
ὁ δὲ αἱρούμενος εἰς ἐκλογὴν τῶν ἀμεινόνων ἄτοπος; δεῖ 

οὖν ἀμφοτέρων, καὶ τῆς τοῦ "λήρου μοίρας ἀγαϑῆς καὶ 1. 166τ. 

τῆς ἡμετέρας. κρίσεως" τούτων γὰρ ὑπαρξ[άνἼτων, φησίν. 
καὶ ὁ τῇδε βίος εὐδαίμων καὶ ἡ ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεία καὶ 
ἡ ἐκεῖθεν δεῦρο πάλιν] εἰς ἕτερον βίον οὐ τραχεῖα καὶ 
χϑονία γ[ἔγνοιτ᾽] ἄν, ἀλλὰ λεία τε καὶ οὐρανία. τί δὴ οὖν 
δηλοῦν ταῦτα] λέγωμεν; τὸ μὲν δὴ τραχὺ καὶ χϑόνιον δη- 
'μαΐνει τὴν ἐπίπονον καὶ κολάσεσιν ἔνοχον οὖσαν ξωήν. τὸ 

1 δοκοῦντα Η, δο..... α 1. Θ5Ὸ - 32 βλάπτει Ἡ, ... πτει 
ΘΡῸ | διὰ (51 τα Ἶἴὰ5. αἰρϑββθὺ (δὴ ὕ5., λίαν Βα.) 20 εἶσεν 

21 εἰς 84. τοῦ 22 γοβῦ οὖν τῶν 58. τθἪῈλ ὁ 84 καὶ (ροϑὺ 
πορεία) κ»ὶ 55. βΒαργϑ --- (- ἴ..Ὁ) 2ὅ πάλιν οι. 6 ῬΙδῦύ., π 
1, ἀπριύθαπίο 2Σ26 γίγνοιτ᾽ 80}. 

20 
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δὲ λεῖον καὶ οὐράνιον τὴν εὐπαϑείας μέτοχον καὶ εὐμοιρίας. 
πᾶσα γὰρ τραχύτης ἐμποδών ἔστι ταῖς κινήσεσιν: οὐκ ἐῶσα 
ῥαστώνης μετέχειν, πᾶσα δὲ λειότης ἀπαραπόδιστον παρέχει 
τοῖς πορευομένοις τὴν διέξοδον᾽ ζωῆς οὖν ἣ μὲν εὐκολίαν 

ἣ δὲ τληπάϑειαν ταῖν ὁδοῖν περιποιεῖ. καὶ ἔοικεν ταῦτα 
μὲν παραγίνεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ ταῖς ψυχαῖς ἀπό τε ξαυτῶν 
καὶ τοῦ παντός, τὴν ἀξίαν μὲν τοῦ παντὸς ἀποδιδόντος, 

τῶν δὲ ψυχῶν ξαυτὰς ποιουσῶν ἀξίας διὰ τῆς ἔμφρονος 

ξωῆΐς᾽ ἐκεῖνα δὲ τἀναντία τούτων ἀπ᾽ ἀμφοτέρων πάλιν, 
τῶν μὲν διὰ τὴν ἀφροσύνην ξαυταῖς ἐπικλωσασῶν μοχϑηρο- 
τέραν ζωήν, τοῦ δὲ παντὸς τὴν ὀφειλομένην αὐταῖς μοῖραν 
ἐπαρτήσαντος. 

Ἐπ δὴ τῶνδε τῶν δήσεων κἀκεῖνο συλλογιστέον, ὡς 
ἄρα κατὰ Πλάτωνα, καὶ εἰ μὴ συντελεῖ πρὸς εὐδαιμονίαν 

185 τὰ ἐκ τοῦ παντὸς ἀπονεμόμενα ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ συντελεῖ 
πρός γε τὸ εὐδαίμονας γενέσϑαι, καὶ διὰ τὰ ἐκεῖθεν ἐμπο- 
δισϑεῖεν ἂν πρὸς τὴν εἰς εὐδαιμονίαν ὅὃδόν. καὶ γὰρ σώ- 
ματος τοιοῦδε πρὸς τὴν κατ᾽ ἀρετὴν ἄσκησιν δεῖ, καὶ περι- 
ουσίας τινὸς εἰς τὸ μὴ τῶν ἀναγκαίων ἐνδεεῖς ὄντας ἀφέλ- 

80 κεῦϑαι τῆς προηγουμένης ἑαυτῶν ἐπιμελείας, καὶ τῆς ἔξωϑεν 
ειθθν. ἀταραξίας ἀπερισπάστους ἰ. .. δι᾿, ἤσϑαι. .. ... 

30... χοσμοῦσιν᾽ καὶ .. .5. οὖς καὶ χαλεπὰ πρά-- 

Φι 

1 Θ 

τῶ... 

ὡς «τ νν νὸς 
᾿Δλλὰ τί ποτέ] ἐστιν τὸ ὑγιῶς φιλοσοφεῖν, [καὶ τί τὸ 

25. τὸ]ν κλῆρον πίπτειν δηλοῖ: τοῦτο μὲν τοίνυν [εἴρηται] πρὸς 
τὴν ῥῖψιν συμφώνως. εἰ γὰρ [ὃ] προφήτης δίσπτει τοὺς 

κλήρους ταῖς ψυχαῖς. ἀνάγκη τοὺς διφέντας πλήρους 
πίπτειν εἰς τὰς [ὑποδ]εχομένας αὐτοὺς ψυχάς. ἄμφω δὲ 
δηλοῖ δήπουϑεν, ὡς ἄρα κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν οὐρανίων πε- 

90 ριόδων ποίησιν εἰς ἡμᾶς οἵ κλῆροι κατιοῦσιν, ἀπὸ ὑψηλο- 

ὅ περιποιεῖν, οΥ. Η 16 ἐμποδίσοιεν, οΥ. οι. 21 γοδὺῦ οᾶ. δ 
Ι1|.1. τὴν ἃ. στ. κ᾿. πάρ 28 δεχομένας ὅ'6Ά. (μετεχομένας Ἠ) 
99 δηλοῖ Η, δη... Θ5Ὸ 80 κατιοῦσιν Ἡ, τιο ϑΘΡῪΘ }., οοὔθτϑι οογίϑ 
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τέρων εἰς χαμαιξηλότερα φερόμενοι καὶ ἀπὸ δλικωτέρων εἰς 
μερικώτερα. καὶ τί δεῖ περὶ κλήρων λέγειν, ὅπου γε καὶ 
5. ς ’ 2 , ΟἽ δν ,; ᾿ αὐτὸς ὁ Πλάτων ἐν Φιλήβῳ [». 165] ῥῆψιν ἐκάλεσεν τὴν 

εἰς ἡμᾶς μετάδοσιν ἀπὸ τῶν ϑεῶν τῆς διαλεκτικῆς ἅμα φα- 
4 ἣ Α ’ δ [ χ4 2 “"᾿ νοτάτῳ πυρὶ διὰ Προμηϑέως διφείσης: οὕτως οἰκεῖον 

-» Α "- ᾽ 4 -“ αὐτῷ τὸ ὄνομα τῆς εἰς τὸ κάτω ποιήσεως τῶν ἀνωτέρω 
σύμβολον ὄν, καὶ τῶν ϑεολόγων δίψεις καὶ πτώσεις ϑεῶν 

Ἅ Ἃ ’ -»Ἢ 4 2 Α 27) ΟΥ̓ - τὰς κατὰ βούλησιν τῶν κινούντων αὐτοὺς ἄνωθεν ἕως τῶν 
ἐσχάτων ἀποκαλούντων. Τὸ δὲ ὑγιῶς ἄρα φιλοσοφεῖν ἐστιν 

3 - 

τὸ μήτε. δι ἄγνοιαν τῶν ἀμεινόνων καὶ χειρόνων βίων 
αἱρεῖσθαι τοὺς γχεί ὑντὶ τῶν ἀμεινό ἦτε δι᾿ ὄρεξ 0 ς χείρονας ἀντὶ τῶν ἀμεινόνων, μήτε δι᾿ ὄρεξιν 
ἄμετρον ἐφιστάντας τοῖς ἀμείνοσιν εἶτα ἐπιπηδᾶν τοῖς χεί- 
φοσιν. τὸ γὰρ ὑγιὲς δηλοῖ τὸ μηδενὶ ἐλλεῖπον εἰς τὴν 
ὀρθότητα τὴν προσήκουσαν τοῖς εἰς τὰς αἱρέσεις ἀπαν- 

τῶσιν" ἐλλείπει δὲ πᾶν τὸ κατὰ ϑάτερα τούτων ἀτελές, ὡς 
2 -οΣ Ω 

τὸ γε κατ ἀμφότερα χωλεῦον, κρίσιν καὶ ὄρεξιν, τελέως | 
1ὅ 

αὖτα.. ., ͵ ι 1θ6ῖτ. 

Ταύτην γὰρ δὴ ἔφη τὴν ϑέϊαν ἀξίαν εἶναι ἰδεῖν, 
ὡς ἕκασται) αἴ ψυχαὶ ἡἠρ[οὔ]ν[το τοὺς βίους ἐλε- 
εινὴήν τε γὰρ ἰδεῖν] εἶναι καὶ γελοίαν καὶ ϑαίυ- 
μασίαν᾽ κατὰ συ]νήϑειαν γὰρ τοῦ προτέρου [βίου 
τὰ πο]λλὰ αἱρεῖσϑαι [Ρ». 6199 5α.]. 

; Τίνα ποτέ ἐστιν τὰ ἐν τούτοις] ἀγγελλόμενα,. ἐξ ὧν 
συνήγαγεν, ὅτι δεῖ] τοῖς εὐδαίμοσιν ἐσομένοις τοῦ τε ὑγιῶς 

φιλοσοφεῖν ἐν ταῖς αἱρέσεσιν τῶν βίων καὶ τοῦ τὸν κλῆρον 
μὴ πίπτειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις, ϑέϊλων] ἀναδιδάξανι φησὶν 

[ν. 6195] ταύτην τὴν ϑέαν τῶν αἱρέσεων ἀξίαν ἰδεῖν εἶναι 

παρὰ τοῦ ἀγγέλου λελέχϑαι᾽ καὶ πῶς ἀξίαν ἰδεῖν, προσέ- 

8 ΡΙ]αῦ. 810: ϑεῶν μὲν εἰς ἀνθρώπους δόσις ... ποϑὲν ἐκ 
ϑεῶν ἐρρίφη διά τινος Προμηϑέως ἅμα φανοτάτῳ τινὶ πυρί 

6 ἀνωτέρω τα] Ῥεωτέρων τἫῦ ἴ ὃν 884. τοῦ 8 τὰς ΟΧ 
τε τοῦ 46 Ἡδρβδοβύο Ἰοαυϊῦυν, οἵ, 1 82, 2 9 {πορείας ἄποκ. 
Βιδα. 28 ἀγγεϊλόμενα αὖ νἱά. 94 τοῦ τε τοῦτο 2ὅ κλῆ- 
ρον Ἡ, .. ρον ΘρῸ 28 τοῦ ἀγγέλου Η, τ....γέλου Θῷο 



ὅ 
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ϑηκεν τριχῇ μὲν διελὼν αὐτήν, εἰς τὸ γελοῖον, εἰς τὸ ἐλε- 
εινόν, εἰς τὸ ϑαυμάσιον, κοινὸν δὲ ἐπαγαγὼν πάσαις ταύ- 
ταις ταῖς αἱρέσεσιν τὸ κατὰ συνήϑειαν ὡς τὰ πολλὰ τῶν 

προβεβιωμένων γίνεσϑαι τῶν βίων τὰς αἱρέσεις, καὶ τοῦτο 

εἰπὼν αἴτιον εἶναι τῆς παντοίας αὐτῶν ἐξαλλαγῆς. Τοῦτο 

μὲν οὖν ἀνάλογόν ἐστιν τῷ ἐν Φαίδ θῷ '. 248] ῥηϑέντι 
περὶ τῶν νεοτελῶν ψυχῶν" ὡς γὰρ ἐκείνας ἔφη κατὰ τὰ 
ϑεάματα πλείονα ἢ ἐλάσσονα ὄντα βίους ἄλλους καὶ ἄλλους 
προστήσασϑαι, τοὺς μὲν ἀμείνους τοὺς δὲ χείρους, οὕτω 

τὸ καὶ ταύτας κατὰ συνήϑειαν τῶν προβεβιωμένων ἐπιτρέχειν 
ἄλλοις καὶ ἄλλοις βίοις᾽ πλὴν ὅτι προσέϑηκεν ἐν τούτοις, 
2 ΜΗ Ἁ »ὔ »-"- Α ς΄. Ἁ ’; ’ ἐνδεχομένην τὴν πρότασιν ποιῶν. τὸ ὡς τὰ πολλά. διότι 

ϑαυμαστὸν οὐδὲν καὶ ἀποστέρξαι τινὰ ψυχὴν τὸ σύνηϑες 
διά τινας πόνους, μεμνημένην ὧν ἔπαϑεν ἐν τοῖς ἔ ἐμπροσϑεν 

16 χρόνοις" οἵαν παραδώσει τὴν Ὀδυσσέως ψυχὴν πόνων καὶ 

ἔς θῖν. φιλοτιμίας λελωφηκυῖαν [». 6209] καὶ αἱ [φουμένην 

2 

2 

φΦ 

ζΌι 

ἰδιώτου καὶ ἀπράγμονο ς βίον ἀνδρός. 

Πρὸς μὲν ὁὖν τοὺς] ἀπορήδανϊτας, πῶς ἡ συνήϑεια) 
“- 2! ᾿ δ - ’ , Ω, }] 3 . τοσοῦτον ἔχει κράτος [ἡ τοῦ, προτέρου βίου, ὥστε] καὶ. εἰς 

οὐρανὸν ἀνάγειν ψυχὰς ἔϑει]. ἄνευ φιλοσοφίας βεβιωκυίας. 
[καὶ] εἰς ἄλογα ξῷα κατάγειν διὰ τὴν πρὸς [τὸ κάτω νεῦ-] 

2 7 , 7 , Ἶ 2} ᾿ , ᾿ ᾿ 4 3 ᾿ς δ᾽ » ουδσαν ἔκ συνηϑείας ζωήν, ἔλεγον [ ἤδη} καὶ αὐτός. ὅτι 
παντάπασιν οὕτως ἔχει᾽ [ἐπεὶ] πάμμεγα δύναται τὰ ἔϑη 
παρὰ πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, ὥστε καὶ ὑποτάττειν ἡμᾶς. ἄλλοις 
καὶ ἄλλοις γένεσιν ἐν τῷ κόσμῳ καὶ πρὸς ἀλλήλους συν- 
᾽ μὴ) ᾽ » 2 -" 27 Υ͂ : Ἁ , ἅπτειν ἢ διιστάνειν,. καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ξῴοις. . παρὰ τού- 

τοῖς μὲν οὖν οὐδὲν ϑαυμαστόν, ὅτε λόγον οὐκ ἔχουσιν, 

2 ϑαυμαστόν, οΥ. ὅ6}. ο]. ». 808,117.98 Ρ]. 6208 1 διΐθ ἐν 

ἀλλ᾽ 12 ὡς ποῃ οδβὖ ἴῃ Ρ]αύ. π6ὸ ἔι1586 νἱἀοίαν βρτϑ Ῥ. 804,22; 
οἔ ἰδύάθη 1120,21 1 μνήμῃ δὲ τῶν προτέρων πόνων φιλοτι- 
μίας λελωφηκυῖαν ξητεῖν περιιοῦσαν χρόνον πολὺν βίον ἀνδρὸς 
ἰδιώτου ἀπράγμονος Β]. ἀρ ΠΠῚΧχΘ 18. Ξ00}Ὀ1. 158. 19. 5] 1061: 
ἜΡΡΝ Β0Β. 21 νεύουσαν] δεὺ ϑηΐθ οὐ αἰδρίροτο ΤΩ νἹ ΘΔ 

ἤδη οὐ ἐπεὶ ΒΌΡΡΙ. 56. 24 εἰπεῖν Ἡ, .. εἴν 1. Θ5Ὸ 

ναι οἅ, ΚαΌΙ], 11. 20 
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μόνοις δουλεύειν τοῖς ἔϑεσιν᾽ ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν 

ϑείων ἀκούω τῶν λογίων λεγόντων ὅτε ἐϑίσαντα τὰ 
στοιχεῖα τοιῶσδε ζῆν οὐ παραλλάττει τὸ ἔϑος. καὶ περὶ 
αὐτοῦ τοῦ ἡλίου, ὅτι περὶ τὸ κέντρον ἐθϑὰς ἔρχεται τὸν 
ἑαυτοῦ δρόμον ἐξανύων. καὶ ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀνθρώπους οὐκ 
ἄλλο τι ποιεῖ τοῖς πατρίοις ἑπομένους μὴ δύνασϑαι ῥαδίως 

αὐτῶν ἀφίστασθαι, δίκην δὲ ὑπέχειν μεϑισταμένους. ἢ τὰ 
ἔϑη διὰ τὸν χρόνον κυρωϑέντα᾽ διὸ καὶ οὐκ ἀσφαλὲς αὐτὰ 

κινεῖν. τούτων δὲ ἀπορηϑέντων ἐλέγομεν τὴν πρώτην τάξιν 
τινὰ δαιμονίαν ἐπίσκοπον εἶναι τῶν ἐθῶν τούτων, ὑπὸ τὸν 
αἰῶνα τεταγμένην" καὶ γὰρ τὸ ἔϑος οὐδὲν ἄλλο εἶναι ἢ τὸ 

ποτὲ οὖκ ἄλλως ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἐπιτηδευϑέν᾽ οὔσης οὖν σει- 

ρᾶς ἀπὸ τοῦ αἰῶνος τῆς πάσης μὲν ζωῆς ἀεὶ ἑστώσης. πά- 
δης δὲ ἀεὶ κινουμένης μετρητικῆς, εἶναί τινα τελευταίαν 

ωι 

“-, } ἀπ᾽ ἐκείνης τάξιν τῶν ποτὲ μὲν κρατούντων, ἀμεταβόλων δὲ 18 
ἔν τισιν χρόνων περιόδοις Ϊ μείζοσιν ἢ ἐλάττοσιν φρου- 1. 168:. 
ρητιπὴν ἀναγκαῖον, ἵνα πᾶν τὸ ὡσαύτως εἰς ἐκείνην 

ἀν[ ἀἸπίτῃ] τὴν αἰτίαν" καὶ δῆλον α[ἡ ἕν, ἀλλὰ πολλὰ τῶν, 

ἐθῶν εἶναι κρατ[ητικὰ αἴτια, ἄρχοντα τὰ] μὲν νοερωτέρων 

τὰ δὲ ἀλογωτέρων [ἐθῶν]. καὶ μονάδα μίαν πρὸ τούτων 

ἀνάλογον τῷ] ὅλῳ αἰῶνι, πᾶσιν τοῖς τε ἀμείνοσι καὶ τοῖς 

χείροσιν τὸ κράτος αὐτὴν ἐνδιδοῦσαν, καϑ' ὅσον κοινοῦ 
τίνος καὶ ταῦτα μεταλαχόντα τὴν πρὸς τὰ ἄλλα πάντα τὰ 
περιόδοις μετρούμενά τισιν ἔλαχεν ἐξαλλαγήν. ὡς οὖν αἱ 

ὧραι τῆς σειρᾶς οὖσαι ταύτης ἀνακυκλοῦσι τὰ ἔργα τῆς 

φύσεως, οὕτως εἶναί τινα καὶ τῶν ἐϑῶν μετρητικὴν αἰτίαν 

τὴν ὁρίζουσαν πάντα κατὰ περιόδους οἰκείας. 

Τούτων δὲ εὖ εἰρημένων, τοῦ μὲν ἄλλα τῶν ἐθῶν ἐν 
ἄλλοις χρόνοις λύεσϑαι καὶ γένεσιν ἔχειν αὖϑις ἐδόκει τὴν 

ῶ ἀκούων | λογίχων (00. ἃ τη 5) ] οἵ, ἀθ6 οὐ. ομϑιᾶ. 86 
6 τοῖς] τοῖσδε ταὶ, τοῖσδε τοῖσ τοῦ 9. ἐλέγομεν ΟΧΣ σλέγομεν ταῦ 

18 ἀνάπτῃ] ἴαῦον ν δὲ π' ἀπδγαμι Ῥούϊαβ 110. σραύϊαχα 
19 ροβὺ κρατ αποδδιηχηοᾶο 1]. ἢ 

20 
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ἀρχὴν ὁ λόγος ἀνηυρηκπέναι; πόϑεν δὲ ὅλως τοῖς ἔϑεσιν ἢ 

ἰσχύς, δι᾿ ἣν τοσαύτην ἔχει πανταχοῦ τὴν ἐπικράτειαν. οὔ-. 
πῶ διορίζειν. ἵν᾽ οὖν καὶ τοῦτο πιέσωμεν, ἐδόκει χρῆναι 

πρότερον ἰδεῖν, τίνα δύναμιν ἔχει τὰ ἔϑη παρ᾽ ἡμῖν, εἶτ᾽ 
ἐντεῦϑεν ἐξαναστάντας τὴν ἐν τοῖς ὅλοις αὐτῶν αἰτίαν κατα- 
δήσασϑαι. δῆλον τοίνυν ὅτι τὰ ἔϑη νόμιμα ἄττα βούλεται. 
εἶναι, εἰ καὶ ἄγραφα, φασίν, νόμιμα δὲ ὅμως" ἐπεὶ καὶ οἵ 
ἀληϑεῖς νόμοι δέονται γραμμάτων οὐδέν. ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς 
κεῖνται ταῖς τῶν κατ᾽ αὐτοὺς ξώντων ψυχαῖς ἀκίνητοι μέ- 

ἰἴόνοντες. καὶ τὰ ἔϑη οὖν τὰ παρ᾽ ἕκάστοις ἴδιά τε καὶ 
κοινὰ νόμοι δή τινές εἶσιν ἔμψυχοι, καὶ ἕπεται νόμοις 
ἄλλα ἄλλοις . ἢ φυσικοῖς ὡς ἐπὶ τῶν ἀλόγων, ἢ πολιτικοῖς 
ὡς ἐπ᾽ ἀνθρώπων. εἰ οὖν ταῦτα ἀληϑῆ. δῆλον δήπουϑέν 

ψι 

ἔ1θδν. ἐστιν τὸ ἐκ τούτων συμβαῖἠ]νον, ὡς ἄρα... ἦϑοςος πὰ 
15 . 2 Κὶὰ . . ὧν Φ .325. . .Φ σςε .Φ .Φ ΡᾺ .Ψ . ΟΥ “ ἄν τ᾽ ἐπὶ τῶν 

[ϑείων καὶ οὐρανίων ϑεωρῆται στοιχείων ἀεὶ τοῖς; αὐτὶ οἷς] 
ἐϊνόντ]α καὶ ὡσαύτως καϑ᾽ ἕνα [λόγο]ν, ἄν τε ἐν ἀνθϑρώ- 
ποις, ἕν τισι τακτοῖς δυναστεύοντα χρόνοις, ἄν τε ἐν τοῖς 
ἄλλοις ἕξῴοις, συμπληροῦντα τὴν κατὰ φύσιν ἑκάστων διξξα- 

80 γωγήν. τὸν δὲ δὴ Νόμον τοῦτον ὅτι ϑεὸν ἡγεῖσϑαι δεῖ 
συνοχέα τῶν τε εἰμαρμένων νόμων. οὗς ὃ ἐν Τί μαίῳ [». 469] 
δημιουργὸς ἐγγράφει ταῖς ψυχαῖς, καὶ τῶν εἰς πᾶσαν τὴν 
τοῦ κόσμου πολιτείαν διατεινόντων, ἠκούσαμεν πολλάκις τῶν 
τε ϑεολόγων αὐτὸν ἐξυμνούντων καὶ τοῦ Πλάτωνος ἔν 

85 τὲ Γοργίᾳ Ὁ. ὅ28" καὶ ἐν Νόμοις ΠΥ Ρ. 7145 11651. 
διὰ τοῦτον δὴ οὖν τὸν ϑεὸν ἤδη ϑαρροῦντες λέγωμὲν καὶ 
τὴν τῶν ἐθῶν τῶν πανταχοῦ δύναμιν ὑποστῆναι μεγάλην 
μοῖραν ἐν τῷ κόσμῳ λαχοῦσαν, καὶ πολλὰ γίνεσϑαι κατὰ 
ταύτην καὶ ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς. καὶ ὥσπερ οἵ μὲν 

80 ἀληϑεῖς νόμοι τῶν κοσμικῶν εἶσι νόμων εἰκόνες. οἵ δὲ 

14 ὡς ἄρα Ἡ, 51]. 16 ΒΈΌΡΡΙ. ἴπο., 1. αὐτοσ ἔ... τὰ 
(Ῥο5815 ἔχοντα) 20 δεῖ 55. ταῦ | οὗ, Ῥυ, ἴῃ Πήμο, 898 Ἡυτηΐδβ 
Ῥ. 148 24 οἵ, Ἀγτηῃ. ΟΥ̓ΡΆ. 64, 3 260 λέγομεν ὕ. 

ῬΊΝ 
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ἡμαρτημένοι νόμοι μέν. ἀλλ᾽ ἐσκιαγραφημένοι τινὲς ὄντες 
ἀποπτώσεις ἐκείνων ὑπάρχουσιν, οὕτω καὶ ἔϑη τὰ μέν ἐστιν 

ἐν ταῖς ἡμετέραις ζωαῖς ἐοικότα τοῖς τῶν ὅλων; τὰ δὲ εἴς 

δωλα ἐκείνων ὄντα τυγχάνει" πράτος δὲ ὃ ὅμως ἔχει καὶ ταῦτα 
μεταλλάττειν τάς τε λήξεις ἡμῶν καὶ τὰς ἐν τῷ παντὶ τιμὰς 

καὶ ἀτιμίας. . 
᾿Αλλὰ τούτων μὲν ἄδην᾽ ἐπανελθόντες δὲ εἰς τὰ προ- 

κείμενα λέγωμεν, ὅτι τριῶν διαφόρων εἰδῶν πρὸς ἄλληλα 
ῥηϑέντων τὸ μὲν ἐλεεινόν ἐστιν, ἐν οἷς εἰς ἄλογα μὲν ξῷα 
ψυχὰς εἰσδυομένας [ παραδίδωσιν ἄλλα ἀστειότερα τῶν ζ. 169:. 
ἄλλων, καὶ ταῦτα δοκούσας ἡρωικὰς εἶναι" διὰ τοῦτο γὰρ 
ἐλεεινὸν αὐτῶν τὸ πάϑος ἔδοξεν εἶναι, τοιαύτην ἀπόπτωσιν 
ἔχειν διὰ πάϑος τηλικαύτας ψυχάς. τὸ δὲ γελοῖον, ἐν οἷς 

᾿αἰσχρὰς εἰς ὅμοια ἕῷα πιπτούσας ἱστορεῖ" τί γὰρ ἄλλο τὸ 
ἋἊ 

9ϑ 

γελοῖόν ἐστιν ῆ τὸ αἰσχρὸν μετὰ ἀσϑενείας: δι᾽ ἀδυναμίαν 1ὅ 

οὖν ξωῆς καὶ εὐτέλειαν εἰς ἄλλα ξῷα τοιαῦτα φερομένας 

εἰκότως ἀποκαλεῖ γελοίας. τὸ δὲ ϑαυμάσιον, ἐν οἷς ἐρεῖ. 

τινας ψυχὰς ἐπιστατικῶς αἵἱρεῖσϑαι τοὺς βίους. οὐκ ἐπιπη- 

δώσας. ἀλόγως τοῖς ὑπ᾽ ὀφϑαλμοῖς" διὸ καὶ μεταβάλλειν 

τὰς τοιαύτας ἀπὸ χειρόνων τινῶν βίων εἰς ἀμείνονας, ἢ ἐξ 30 

ἀνθρωπίνων εἰς ἀνθρωπίνους. ἢ καὶ ἐξ ἁλόγων εἰς λογικὰ " 

ξῷα μεϑισταμένας. ἘΠ δὲ βούλει καὶ ἄλλον τρόπον" τὸ μὲν 
ϑαυμάσιον τῆς ἀρίστης ἐστὶ ζωῆς καὶ εἰς εὐδαιμονίαν ἀγο- 

μένης, τὸ δὲ ἐλεεινὸν τῆς ἐναντίας πρὸς ταύτην καὶ τοῦ 
οἰκείου τέλους ἐκπεσεῖν κινδυνευούσης. τὸ δὲ γελοῖον τῆς 530 
μήτε ἀγαϑὸν μέγα μήτε κακὸν ἐχούσης. αἰσχρᾶς μὲν οὔσης. 
καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμῶς εὐδαιμονικῆς, ἀσϑενείᾳ δὲ συνούσης 
καὶ διὰ τοῦτο οὐ παντελῶς κακοδαιμονίαν ἀπειλούσης. καὶ 

γὰρ τῷ ὄντι πᾶς μὲν ϑαύματος ἄξιος βίος εἰς εὐδαιμονίαν 

φέρων, πᾶς δὲ ἐλεεινὸς εἰς κακοδαιμονίαν ὠϑῶν, ὃ δὲ ἐν 80. 

9. μὲν ἀπο ξῷα ποη δοροὺ αποᾶ ορρομαύῦ 28 ροϑὺ ἐστὶ 
οτϑβ.. αὖ να. ν 2 τοῦτο τὴ τὸ το 328 γοϑύ καὶ οδῦ δλι, 
ἴγ. οὖ 585. οὗ Ι βαβρθούθχη ἀπειλούσης (ἀποτελούσης ἮΝ Θμα].) ̓ 
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’ ᾿ 9 ᾽ Ἃ 4 3 Α αν Ἃ 39. » 

μέσῳ τοὐτῶν ξεὐτελῆς τε ὧν καὶ αἰσχρὸς γελοῖος ἂν εἰκότως 

ἐπονομάξοιτο διὰ τὴν ἀμφοτέρων τούτων συμπλοκήν. 
9 9 2 Ἁ 4 2 27 -Ὁ- ’ Α Α 
4λλ΄ ἐπειδὴ καὶ εἰς ἄλογα ἕῷα μεϑίστησιν τὰς ψυχὰς 

4 ὁ μῦϑος, τῶν δὲ παλαιῶν οἱ μὲν κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς 
ἔπθθν. ἀνθρωπίνης ψυχῆς πρὸς τὴν ἄλογον [ ἀπεδέξαντο τὴν 

[ μ ὔ , ΓΝ 44. ’ὕ μεταβολήν. οὐ σωμάτων λέγοντες ̓᾿ἔνδυσιν ἀλόγοις ξφοις 

προσηκόντων, ἀλλὰ ξωῆς προχείρισιν ἐκείνοις οἰκείας -- 

εἶναι γὰρ καὶ ἐν ἡμῖν πάντα; ὅσα καὶ ἐν ἐκείνοις, καὶ ζῆν 
ἡμᾶς ποτὲ μὲν καϑ᾽ ὃ κοινωνοῦμεν τοῖς ἀλόγοις ἀλογω- 

᾽ ΑΥ̓͂ Α 2 9 7 , ᾳ«Ψ 9 ᾽ 4 10 ϑέντας (οἵδε γὰρ οὐκ ἀπέχουσι κυνῶν ἀλόγων πολὺ 
κ Α 

μέτρον, οἵ ζῶντες πονηρὰν ξωήν, φησὶ τὸ λόγιον), ποτὲ 
9 ΄΄ῶὭ λῳ δὲ καϑ' ὃ διεστήκαμεν ἐκείνων" ὃ γὰρ ἂν ξῶμεν, τοῦτο 

ἐσμέν, εἰ μὲν κατὰ λόγον, ἄνθρωπος, εἰ δὲ κατ᾽ ἀλογίαν, 
ϑηρίον ---, οὗ δὲ καὶ σφόδρα ταῖς εἰς τὰ ἄλλα πάντα ξῷα 

τ τῶν ἡμετέρων ψυχῶν μεταστάσεσιν ἐπέδραμον, οἵ πνεύματι 
τὴν ψυχὴν ἐοικέναι φάσκοντες συναλλοιουμένῳ τοῖς πέρι- 

»-»"Ὕ 5 -»νἬ 93 ἔχουσιν καὶ συσχηματιξομένῳ (καὶ γὰρ ἐν ἡμῖν οὖσαν, τοῦτ 
ἔστι τοῖς ἡμετέροις σώμασιν, εἶναι λογικὴν καὶ ἐν τοῖς τῶν 
ἀλόγων ἄλογον)" ἐπεὶ δ᾽ οὖν ταῦτα πολλοῖς δή τισιν ἤρεσεν. 

Ἁ } 9 ᾿ Ὰ ει 3 ; 2 -Ὃ 2 Α 

τὰς μὲν ἀκριβεστάτας τούτων ἑἕἑξετάσεις ἐν τοῖς εἰς τὴν 

παλινῳδίαν ἡμῖν τοῦ Φαίδρου γεγραμμένοις πεποιη- 

μένοι περιττὸν ἡγούμεϑα καὶ ἐν τούτοις αὖτις ἀριξήλως 
εἰρημένα ἐν ἐκείνοις μυϑολογεύειν᾽ συντόμως δὲ τὰ 
συμπεράσματα τῶν ἐκεῖ πεπιεσμένων ἐνταῦϑα παραϑώμεϑα, 

85 διὰ τὸ μηδὲ τὸν τόπον τοῦτον ἀνενόχλητον ὑπὸ τῶν ἐξηγη- 
τῶν ἀπολειφϑῆναι τῶν διὰ τὸ δόγμα τοῦτο πρὸς ἀλλήλους 
ἀντιρρήσεων. ᾿ 

“έγωμεν δ᾽ οὖν ὅτι πάντως μὲν κατὰ τὴν Πλάτωνος 

ψῆφον μετιέναι τὴν ψυχὴν εἰς ἄλογα ξῷα διὰ τὴν ὁμοιό- 

80 τητα τῆς ζωῆΐς καὶ ἡμεῖς φαμεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐνοικίξεσϑαι τοῖς 

2 φ 

8 οἵ, ἴὰ Τί. 8298 56α. 7 οἰκείαν, οΥ. ὕ8. 10 οἵ 46 
οὐ. ομδ]α, 60 17 ἐν ἡμῖν ὁΧ ἐμιν ταϑ 28 γοϑὺ εἰρημένα 
ογδϑβ8. σ οὗ Οα. μ 458 
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σώμασιν αὐτῶν (αἱ γὰρ φυσικαὶ διοργανώσεις μάχονται πρὸς 
τὴν τοιαύτην κατάταξιν), ἐν σχέσει δὲ μόνῃ | τῆς ξωῆς ὃ. τἴον. 
συνδεῖσϑαι πρὸς τὴν ἐκείνων ψυχὴν τὸ οἰκεῖον σῶμα ψυχώ- 
σασαν, οὐδὲν τῆς ἀνθρωπίνης προσδεομένην᾽ τοῦτο γὰρ καὶ. 
ὁ ̓ 'Ζ“σιναῖος Θεόδωρος αὐτὸς πρῶτος ἐπιβάλλων καὶ ἡμᾶς 

ἀνέπεισε φρονεῖν τε καὶ γράφειν᾽ συνάπτειν δὲ ἕκάστην τὸ 
πρόχειρον πάϑος συνεφελκυσάμενον τὸ τῆς ψυχῆς κύτος εἰς 
τὴν ξαυτοῦ ξωὴν καὶ δρμήν᾽ τοῦτο γὰρ καὶ ὃ μέγας ἱκανῶς 
κατεδήσατο Πλωτῖνος. ὥστ᾽ ἔχειν ἡμᾶς παρ᾽ ἀμφοτέρων, 

καὶ τί τὸ συνδετικὸν ἡμῶν πρὸς τὰ ἄλογα, καὶ ὅτι πάϑος 
μέν, συγγενὲς δὲ “ἐκείνοις οἷς ἂν συνδεώμεϑα (κρατεῖ γὰρ 
καὶ ἐκείνων ἄλλο ἐν ἄλλοις. καὶ ἐν ἡμῖν ἄλλο ἐν ἄλλοις" 

τὸ οὖν κρατῆσαν ἐν ἡμῖν συνδεῖ πρὸς τὸ ἐν ἐκείνοις κρα- 

τοῦν), καὶ μέντοι καὶ ὅπως ἡ συναφὴ τούτων γίνεται, καὶ 
ὅτι κατὰ τὴν ἐν σχέσει ξωήν᾽ ἐν ἡμῖν μὲν γὰρ πάρεστιν ἡ 
ἡμετέρα ψυχὴ δῆλον ὡς ἐν κατατάξει. καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις 
ξς 2 9 “,ι,τ, δ ἘΝ: »"ν ᾿ Ἁ 2 2 ,ἤ 2 ; ἢ ἕν αὐτοῖς" ἡ δὲ ἐν ἡμῖν πρὸς τὴν ἕν ἐκείνοις ἕν σχέσει 

γενομένη ψυχοῖ τὸ ἄλογον ἔξωϑεν ἐφεστῶσα σχετικῶς" ἐπεὶ 
3 9 ’ , ᾿ ι 2 » , 4 Α ἤ καὶ ἕν δαίμοσιν γίνεται καὶ ἐν ϑεοῖς καὶ δαίμων κατὰ σχέ- 

σιν καὶ ϑεός, ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸ δαίμων καὶ αὐτὸ ϑεός, ᾧ μὴ 
ὕπαρξίς ἐστιν δαίμοσιν πρέπουσα καὶ ϑεοῖς. ἔοικεν γὰρ καὶ 
ἐπὶ τὸ ἄνω διαβάλλουσα καὶ ἐπὶ τὸ κάτω γίνεσϑαι πάντα 
ἕν σχέσει καὶ τὰ πρὸ αὐτῆς καὶ τὰ μετ᾽ αὐτήν, καὶ συμφύ- 
εῦϑαι πᾶσι. ψυχῆς γὰρ ὄντως ἀληϑὲς ἐν τοῖς βίοις τάξιν 

οὐκ ἐνεῖναι [ρ. 618}], φέρεσθαι δὲ αὐτὴν ἐφ᾽ ξἕκάτερα, 
᾿ » - καὶ μέχρι τἀγαϑοῦ καὶ μέχρι τοῦ Ταρτάρου. καὶ γίνεσϑαι 

Ἁ »Ὕ »Ἥ ᾿ 

διὰ μὲν νοῦν καὶ τὸ ὑπὲρ νοῦν δαιμονίαν καὶ ϑείαν, διὰ 
δὲ ὄρεξιν ἄλογον καὶ γνῶσιν ἄλλο καὶ ἄλλο τι τῶν ἀλόγων. 

», -- ᾿ -“ 
Ὅτι δὲ καὶ ὃ Πλάτων οὐ τοῖς σώμασιν ἐνοικίξει τοῖς 

τῶν ἀλόγων τὴν ἡμετέραν ψυχήν, ἀλλὰ τοῖς ἤδη ξῴοις εττον. 

ὅ ἐπιβάλλων] αἰΐθγυαση ἅ ἀσθίθτα, ἔοτὺ. ἐπιβαλὼν 9 οἵ. 
θη. ΠῚ 4,2 11 συνδεώμεϑα]συν 58. ταῦ. 18 ψυχὴ, οΥ. ὕ8. 

20 ᾧ μὴ Βιϑᾶ. (ϑῖτηα. 650}}] ὧν ἡ 24 ροβὺ πᾶσι ογ88. νῦ τη 

29 
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οὖσιν, δηλοῖ καὶ ἐνταῦϑα λέγων τὴν μὲν εἰς κύκνον, τὴν 
δὲ εἰς [ἀηδό]να, τὴν δὲ εἰς ἀετόν, τὴν δὲ εἰς λέοντα χωρεῖν. 
τὴν δὲ ἐνδύεσϑαι πίϑηκον μάλα γελοῖον, ἀλλ᾽ οὐχὶ σώματα 
τούτων ἀμπίσχεσϑαι τῶν ζῴων (οὐ γάρ που τὸν κύκνον 

5 καὶ τὸν λέοντα καὶ τὸν πίϑηκον σῶμα δηλοῦν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
τὰ ἐκ ψυχῶν καὶ σωμάτων ῥητέον)" δηλοῖ δὲ ἐπὶ τοῦ ἐξ 
ἀνδρὸς εἰς γυναικὸς μεϑισταμένου βίον οὐκέτ᾽ εἰπὼν εἰς 
γυναῖκα ἰέναι, ἵνα ἂν ἐποίησεν κατὰ σχέσιν καὶ ταύτην 
ὥσπερ ἐκείνας τὴν ψύχωσιν, ἀλλ᾽ εἰς γυναικὸς φύσιν 

10 τεχνικῆς [ρ. 6209]. ἡ δὲ φύσις ὅτι σώματός ἐστιν ἐσχάτη 
ξωὴ δῆλον εἰς ταύτην οὖν ἔρχεται γενομένην ἔμ τοῦ παν- 

τὸς καὶ ἐνδύεται οὐ ξῷον (αὐτὴ γὰρ ποιεῖ τοῦτο ξῷον),, 

ἀλλὰ σῶμα φυσικόν. 
Συλλήβδην οὖν εἴπωμεν δυνατὸν εἶναι τὴν ψυχὴν εἰς 

1 ἄλογα ξῷα χωρεῖν καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς ἄνθρωπον, οὐ πάσης 
τῆς ἐν τῷ ἀλόγῳ ζωῆς μετιούσης. ἀλλὰ τῆς ἀνϑρωπίνης. 

οὕτω γὰρ καὶ ὁ ἐν Φαίδρῳ [ρ. 249}] Σωκράτης σαφέ- 
στατα διώρισεν, ὅτε δὴ καὶ ἐκ ϑηρίου μέτεισιν ὅς ποτε 
ἦν ἄνθρωπος εἰς ἄνϑρωπον" διττῆς οὖν οὔσης τοῦ 

90 ἀλόγου ψυχώσεως, τῆς μὲν ἐν κατατάξει τῆς δὲ ἐν σχέσει, 

τὴν ἐν σχέσει μόνον εἶναι τὴν αὖϑις εἰς ἄνϑρωπον μετι- 
οὔσαν καὶ γινομένην πάλιν ἄνθρωπον. καὶ ὡς αὗται αἵ 
παραφοραὶ τῶν ψυχῶν οὐκ εἰσὶ τῶν νεοτελῶν᾽ οὐ γὰρ 

νόμος φυτεῦσαι τὴν ψυχὴν εἰς ϑήρειον φύσιν ἐν τῇ 

85 πρώτῃ γενέσει [Ὁ. 2485]: σφαλεῖσαν γὰρ αὐτὴν ὁ τοιόσδε 
διαδέχεται τρόπος τῆς ψυχώσεως. καὶ γὰρ οὐκ ἦν ϑεμιτὸν 
ἀμέσως τῇ ϑηριώδει ξωῇ συνάπτειν τὴν νοεράν" ἀλλὰ διὰ 

Ἐ 1110. - μέσης τῆς λόγῳ χρωμένης ἢ κρείττονι ἢ χείρονι γενο- 

διννιψα ϑΘΡΥ6 1. 381. γελοιοῦ ὅ ὁχ σῶμα ἴδοιϊύ σῶμά 
τι ταῦ] οὐδὲ Η (θεγϑ8)}} οὐχὶ. 11 οὖν ἔρχεται 86}.1} συνέρχεται 
ἔπ ρσοῦ γενομένην 12 αὕτη, οὐ. 50. 18 βυρτὰ ὕτε οντὰ (Υ6] 
ουταὴ) 88. τὴ ϑ 28 τῶν Ῥοβὺ εἰσὶ] ν 88. ταῦ 24 ϑήρειον} δι 
Θχ υ τὴ 2427 συνάπτειν (ν 11.}} ψαι ἴῃ ἔπ 58. 18 24. ἢ κρείτ- 
τονι Ἡ, 11] ἴδτθ 1. 
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μένην, ἣ. 9. εἰ ἀλογίαν καὶ πάϑος. Τοσαῦτα προείληφα 
περὶ τούτων, ὅπερ εἴπομεν, ἐξητασμένου μοι τοῦ πράγματος 
ἱκανῶς ἐν τοῖς τῆς παλινῳδίας ὑπομνήμασιν, ἐνταῦϑα 
δὲ προκειμένων ἄλλων εἰς ἐξέτασιν οὐδὲν τούτου λειπομένων 

εἰς τὸ δυστόπαστον. 

Ἰ[δεῖν] μὲν γὰρ ἔφη ψυχὴν τὴν ποτὲ Ὀρφέως 
γεγενημένην κύκνου βίον αἱρουμένην μίσει τοῦ 

γυναικείου γένους ἕως τοῦ καὶ πάσας μίξεις μίγνυ- 
σϑαι [Ὁ. 6205}. 

Ὅτι μὲν παντελῶς ταῦτα ἀτοπίας μεστὰ τοῖς ἀπερι- 
σκέπτως αὐτὰ μετιοῦσίν ἐστιν, οὐδ᾽ αὐτὸς ἄλλως ἂν εἴποιμι. 

τὸ γὰρ τὰς τῶν ϑείων ἀνδρῶν ψυχὰς εἰδοικίξειν εἰς ἄλογα 
ζῷα καὶ τὰς ἡρωικὰς ὑπερβολὴν οὐ καταλιμπάνει τῆς περὶ 
ἐκείνας πλημμελείας. καίτοι γε μαρτυρομένων ἀκούω παμ- 
πόλλων, ὡς Πλάτων φρονεῖ περὶ ἐκείνων οὐχὶ τοιαῦτα οἷα 
(ὃ) μῦϑος οὗτος κατηγορεῖ. δηλοῖ δὲ τὰ ἐν ᾿Ζ4πολογίᾳ 

[». 415] δηϑέντα παρὰ τοῦ Σωκράτους, ὡς ἄρα πολλοῦ ἂν. 

τιμήσαι τὸ ἐν “Διδου συγγενέσϑαι τοῖς Ὀρφεῦσιν, τοῖς 'Μου- 

σαίοις, τοῖς Αἴασιν᾽ ἤκουεν γάρ που καὶ τῶν ἐν ᾿Ελευσῖνι 
μυστηρίων ἐξυμνούντων τὸν τὰς ἁγιωτάτας ἐκφήναντα τελε- 

τάς. πῶς οὖν εἰκὸς τοιαύτας ἔχοντα περὶ ἐκείνων ἐννοίας 
«« -7ὡ27 9 τοσαύτην αὐτῶν κατασχεδαννύναι τραγῳδίαν. ἢ τῷ ρὶ. 

4 4 

πιστεύοντα τοιαῦτα περὶ τῆς λήξεως αὐτῶν παρὰ τὴν τελευ- 
τὴν φρονεῖν: πῶς δ᾽ ἄν τις διανήξαιτο τοσοῦτον πέλαγος 

πλασμάτων: οὐ ῥάδιον ἔμοιγε καταφαίνεται" κύκνοι καὶ 
2 ’ 9 Α -“- »Ὕ Ὰ Ϊή ᾽ 4 , ἀηδόνες ἀπὸ τῶν ταῖς Μούσαις γεγόνασιν κατόχων, ἀετοὶ 

11. ἡονς.ος σι. δι | καὶ πάϑος Ή Μαὶ. κ...[ο6 1. θρῸ 
ῷ τούτων ΗΡ, ... ων 1. ΘρῸ [| πράγματος Ἔν, ἐννον οα΄ ΘΡῸ 
8 ὑπομνήμασιν ἘΡῚ πον νὰν Θ0Ὸ 6 βαρτᾶ, ποτὲ του 

55. τηῦ αὖ νἱᾶ, 7 γεγενημένην. (γενημέ 585.}}] γενομένην ῬΙΑΐ. 
18 καταλιμπάνειν, οΥ. Β0Ά. 14 ἐκείνασ: βύργϑ α 55. ἡ ταῦ 
16 φρονεῖν, οΥ. ΞΟ. 16 ὁ δθά. ὅο}. 18 τιμῆσαν 328 παρὰ 
τ. τελ. (ἀλήϑειαν Ἠ84.) ποι ἸμῦθΠ6ρῸ 24 οἵ, ῬΊ. Ῥαυτα. 1878 
ὅ ροεὺῦ καταφαίνεται γ. ὁ. {δι΄ ὧν γεν ΘΧΟΙαΊθ8586. ρυύαῦ ΚΒ. 

25. 
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καὶ λέοντες ἀπὸ τῶν ἡρωικῶν" καὶ ταῦτα ἐν αὐτῇ ταύτῃ 
εατιν. τῇ πραγματείᾳ [ΠΠ τ. 8914] καταβοήσαντος αὐτοῦ τῶν 

- Λ 2 Π Α Ψ 9 [4 2. ΔΧ [4 
ποιητῶν, οἱ ἐποίησαν τοὺς ἤρωας ἀνθρώπων οὐδὲν κρείτ- 

τους, ἀλλὰ τοῖς ὁμοίοις ἐνόχους πάϑεσιν. εἶϑ'᾽ ὃ τὰ πάϑη 
-“ ς -» - ἢ 3 ; 2 4 ᾿ 

5 τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν ἐν σώμασι στρεφομένων ἐξελὼν μετὰ 
4ἉἍ ΄- ᾿Ὶ ᾽ “- »} ’ 9φ.ἃ νὴ ’ ͵ .- τὸ σῶμα διὰ πάϑη τοῖς ἀλόγοις αὐτὰς ἐνοικίξει ξῴοις: 

9 “ 4 4 Μήποτε οὖν, ἵνα καὶ τῷ μύϑῳ χαρισώμεϑα καὶ συγχωρή- 

σωμὲεν ἃ βούλεται πλάττειν καὶ τὸν Πλάτωνα τῆς εἰς τοὺς 
[γή 2 3... ἢ 3 -“- Δ ἢ ῳ ω Ἁ - ἤρωας δυσφημίας ἐξέλωμεν, ἐκεῖνο ῥητέον, ὡς ἄρα διὰ τῶν 

’ ᾽ 9 5 ἃ ἤ Ἁ Α 2 [ 10 τοιούτων πλασμάτων οὐκ αὐτὰς ϑέλει τὰς ψυχὰς ἐκείνας 
ὧν διαμνημονεύει νῦν ἡρώων εἰς τὰ ἄλογα κατασπᾶν, ἀλλὰ 
ξωῶν εἴδη αἰνίσσεσϑαι διὰ τῶνδε τῶν ὀνομάτων, οἷα προ- 

»ὔ Α 5 -» 2 , λ Ι - σήκοντα μὲν ἣν τοῖς ὀνομαζομένοις,. διὰ δέ τινας παϑῶν 
προσϑήκας ἀνομοίως ἐκείνους μιμούμενα κατέπεσεν εἰς ἀλο- 

1 γίαν ἀφομοιουμένην ἀλόγως τοῖς εἴδεσιν ἐκείνων" οἷον ἀπὸ 
΄ῃ» 9 ΄'ὰὦρ Δ τῆς Ορφέως ζωῆς καὶ τῆς Θαμύρου ξωὴν ἐνδεικνύμενος 
μουσικὴν μέν τινα πάντως, διὰ δὲ πάϑος ἄλογον, οἷον μῖσος 
ἢ ζῆλον ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον, εἰς μουσικὸν πίπτουσάν τι 

-Ὁ ει Ἁ - Ἁ 5 Α ΞΥ͂ - Α Ἁ ξῷον, ὃ δὴ τῷ μὲν εἶναι μουσικὸν ἔχει συγγενῶς πρὸς τὴν 
40; ἀνθρωπίνην μουσικήν, τῷ δὲ αὖ ἄλογον εἶναι τὴν ἀλογω- : 0 ην μ ην.9 τῷ 7 Ί 7) 

“» Μ φ ’ ϑεῖσαν ὑποδέχεται ψυχὴν διά τι πάϑος" ἡ γὰρ τούτου πρό- 
σϑεσις ἀλογίας αὐτὴν ἀπέφηνεν οἰκείαν. 

ὔ Α -- 5 9 - , τι. 2 ’ 
Τεχμαίρομαι δὲ ταῦτα εἶναι ἀληϑῆ, διότι καὶ ἐν Γοργίᾳ 

’ 2} - [ρν. δ28 54ᾳ.1] λέγοντος ἤκουσα τοῦ Σωκράτους τοὺς Μίνωας 
6 

45 παὶ τοὺς Αἰακοὺς καὶ τοὺς Ῥαδαμάνϑυας δικαστὰς ἐν “4:- 

δου τῶν ψυχῶν καϑῆσϑαι. καὶ διὰ τούτων εἴδη ζωῆς δι- 
καστικὰ σημαίνοντος. ἢ πῶς ἐκείνων διαξζώντων τὸν τῇδε 

1 112τ. βίον αἱ ἐν “ἬἭιδου ψυχαὶ δίκης ἐτύγχανον; ἐκ γὰρ τού- 

8 κρείττους ΗΡ, οὐῦ θ0Ὸ 6ὅ6 ἐνεικονίξει (ε ροϑὺ ν δ χ 
ὁ. κὸν ἴτ.), οὐ. ὕ. 10 λει] λέγει 12 ξώιων, οΥ. ὕϑ. 

15 ἀλόϊωσ (ει 1σ.) 16 ἐνδεικνύμενον 22 ἀπέφηϊνεν. 
26 δικαστικῆς ἴ 8. 21 διαξώηντω 
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-“ “« υ Ἁ 5 - " ῳ τῶν οἶμαι καὶ τῶν τοιούτων ἐναργὲς εἶναι πᾶσιν, ὅτι τοῖς 

ὀνόμασι τῶν ἡρώων εἰς ἔνδειξιν ἐν τοῖς μύϑοις χρῆται τῶν 

εἰδῶν. ὅλων τῆς ξωῆς, ἐν οἷς ἐκεῖνοι διαφερόντως τὸν βίον 
διεξήγαγον,. καὶ διὰ τοῦτο ἐκεῖ μὲν τὰς δικαστικὰς ψυχὰς 

ἀντὶ τῶν παντοίων παρείληφεν δικαστικῶν τάξεων ϑείων 
τε καὶ δαιμονίων, ἀφ᾽ ὧν ὡς ἔοικεν ἐγίγνωσκον οἱ κοινωνοὶ 
τῶν λόγων καὶ ὑπὲρ ὧν οὐκ ἤδεσαν, διδάσκων ἀπὸ τῶν 
μερικῶν καὶ κατὰ σχέσιν. ἀντὶ τῶν ὁλικῶν καὶ καϑ' ὕπαρξιν 
δικαστῶν" ἐνταῦϑα δὲ τὰς μουσιριὰς ἀντὶ τῶν ὁμοίων ἐν τῷ 
παντὶ μουσικῶν ψυχῶν, τὰς ἐγνωσμένας ἀντὶ τῶν ἀγνώστων, 
τὰς ἀπαϑεῖς ἀντὶ τῶν ἐμπαϑῶν. ὡς εἰ σαφῶς ἔλεγεν ὅσα 

αἰνίσσεται διὰ τούτων, ἰδεῖν ἂν εἶπεν οἵαν τὴν Ὀρφέως, 

οἷαν τὴν Θαμύρου ψυχὴν διὰ δή τι πάϑος εἰς κύκνους 
καὶ ἀηδόνας εἰσπηδῶσαν. καὶ τί τὸ πάϑος, ἀπὸ τῆς ἕτέρας 

τούτων ἐνδεικνύμενος μίσει, φησίν, τοῦ γυναικείου γέ- 
νους. ἵνα μὴ ἐκ γυναικὸς γένηται βίον ἀνθρώπινον ἕλο- 
μένη, διὰ δή τι μῖσος εἰς κύκνον ᾧχετο, καὶ μουσικῆς 
ἔχουσα δυσαπαλλάκτως καὶ τὸ ἀνθρώπειον ἐκκλίνουσα γένος. 
καὶ ὃ Θαμύρας δὲ μουσικός, ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὰς Μούσας 
φιλοτιμίαν πηρὸς γενόμενος" ἄλλως οὖν ἡ διὰ τούτου δη- 
λουμένη ψυχή, μουσικὴ μέν, πέρα δὲ τοῦ μέτρου φιλότιμος, 
ἐπέδραμεν ταῖς ἀηδόσιν, αἴ τε ϑαμὰ τρωπῶσιν ξὴν πο- 
λυηχέα φωνὴν καὶ ἄδουσαι νύχιαι διατελοῦσι καλλωπιξό-- 
μεναι ταῖς ἑαυτῶν ποικίλαις καὶ ἐναρμονίοις φωναῖς. ᾿4πο- 
χρῆσϑαι μὲν τοίνυν ἔοικεν τῷ κατὰ τὸν Ὀρφέα | μύϑῳ 9 τ|8ν. 
δηλοῦντι τὴν ἐξῃρημένην αὐτοῦ μουσικὴν ἀπὸ τῆς ϑηλυπρε- 

ποῦς καὶ ὄντως κεχαλασμένης --- ἔνϑεος γὰρ ἦν, εἰ καὶ 

1 ἤιδεισαν 16 οὐκ ἐθέλουσαν ἐν γυναικὶ γεννηϑεῖσαν 
γενέσθαι ΡΙδὐ. 16 ῬΟΒΒ18 «ἣ ἡ) ἵνὰ 11 καὶ μουσικῆσ ταῦ 
καὶ πρὸς μουσικὴν ταῦ 20 ἄλλως ποὸπ βϑῃῦτῃ, αἸβρ σοὺ καλῶς 

22 ἥ τε ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνήν Οἃ. τ 591 
26. μετονκὴν (μουσικὴν 504) ἀπὸ Ἡ μουσ.. .ἴ. ΘρῸὸ 

21 κεχαλασμένης ΗΡ κε. αλ. .Ἷ. ΘρῸ 

ὅ 

24 
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μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν μεμερισμένως αὐτῆς μετέσχον (ὃ 
διὰ τῶν σπαραγμῶν οἵ μῦϑοι δηλοῦσιν) καὶ τὸ κεφάλαιον 
αὐτῆς ἡ “Δέσβος ὑπεδέξατο (τοῦτο (ὃ) δὴ κεφαλὴν Ὀρφέως 
προσειρήκασιν), ὅϑεν καὶ ὄνομα ἔσχεν ἡ Δεσβία Μοῦσα καὶ 
τὸ μετὰ “έσβιον ὠδὸν εἰς παροιμίαν ἐξενίνησεν --- 
ἀποχρώμενος δὲ ἀντὶ τῆς ὑπεροψίας τῶν ἐκτεϑηλυσμένων 
μελῶν ἀπέχϑειαν πρὸς τὸ ϑῆλυ πᾶν λαβών, ἐμπαϑῆ ποιήσας 
μουσικὴν ψυχὴν πρὸς ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ ζωήν. μεϑιστά- 
νεῖν πᾶσαν τοιάνδε, κἂν ῃ μουσική, ζωὴν εἰς ἀλογίαν, οὔτε 

ἔξω μουαικῆς ἣν ἐπετήδευεν, οὔτε ἀνθρωπίνην ἣν ἐξέκλινεν. 
. οὐκ ἄρα οὐδὲ ὃ μουσικὸς βίος σῴξει τὴν ψυχὴν ἄνευ ἀπα- 
ϑείας, ἀλλὰ καϑάπερ ὃ ἐρωτικός, καὶ οὗτος ἀνάγει μετὰ 

φιλοσοφίας" πάϑος δὲ ὑποσυμμιγὲς αὐτῷ γενόμενον ἀλόγοις 
συνάπτει ζῴοις μουσικοῖς. 

1 Ταῦτα μὲν οὖν περὶ ψυχῶν ἀνθρωπίνων, μουσικῶν μέν, 
οὐκ ἄνευ δὲ πάϑους, πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην ἀπεχϑανομένων 
φύσιν᾽ δεῖ γὰρ ὡς ἔοικεν ἀσχέτου ξωῆς ταῖς μὴ πεσουμέναις 
εἰς ἀλογίαν. εἰ δὲ καὶ κύκνος εἰς ἀνθρώπινον βίον με- 
ϑίστατο ἢ καὶ ξῷα ἄλλα μουσικά, πολλὰ δὲ τὰ τοιαῦτα, 

80 παντὶ δήπου δῆλον, ὕτι ψυχαὶ μὲν ἦσαν ἐν τούτοις ἀνθρώ- 
πιναι, πάλιν δὲ ἐπανήεσαν εἰς τὴν ἑαυτῶν τάξιν ἀπὸ τῶν 

χειρόνων οἰκήσεων. οὐ γὰρ ἦ γε μή ποτε ἰδοῦσα τὴν 
ἀλήϑειαν εἰς τόδε ἤξει τὸ σχῆμα, φησὶν ὁ ἐν τῷ 

94 Φαίδρῳ Σωκράτης [ρ. 249], οὐ πᾶσαν τὴν ἐν τοῖς ἀλό- 

ἢ ατδτ, γοῖς ζωὴν μετοικίξων εἰς ἀνθρώπους, 1 ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀν- 
ϑρώπων εἰς ἀλογίαν ἐκπεσοῦσαν. οὐκοῦν ἐν τούτοις μου- 
σικῶν εἰσι ψυχῶν μεταβάσεις ἐκ λογικῶν εἷς ἄλογα, καὶ αὖ 

σι 

1 φς 

1 ἐκείνου τελευτὴν Ἡ ἐκεί. .5. ν Θρὸ | μετέσχεν, οΥ. 5. 
ὃ διὰ Ηῦ, ἁ ΘΡῸ 8 ΒΌΡΡΙ. οι. τοῦτο]. ἡ 1. θρο, τοῦτο δὴ 
Μαὶ, τοῦτο καὶ ἘΕδ (καὶ οτχ. Ηϑ8) ὅ οὗ, Αὐἱϑίου. ἔν. ὅ4δ6 ῬοΒ6 

7 ἀπεχϑεία! ταὶ, οΥ. ταῦ 10 ῬΟ5515 μουσικῆς (οὖσαν) 
ἣν ῬΟΒΊΘΙΙΒ ΘΧΡ. ταϑϑ 19 ἢ 6χ ν οὐ ἔοτύ. ἀο]. 22 μήποτ᾽ 
εἰἰδοῦσα 
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ἐξ ἀλόγων εἰς λογικὰ ξῷα. καὶ φανερὸν ὡς, εἰ λόγος κρα- 
τήσας εἰς ἄνϑρωπον ἤγαγεν, πάϑος πλεονάσαν εἰς ἀλογίαν 
ἀπέωσεν. καὶ λεγέσϑω πᾶσα μὲν ψυχὴ μουσικὴ Ὀρφέως ἢ 
Θαμύρου τινός. ἀπὸ τῶν μάλιστα μουσικῶν λαβοῦσα τὴν 
ἐπωνυμίαν᾽ πάϑος δὲ αἴτιον ἄμουσον καὶ ἀφιλόσοφον τῆς 
εἰς ἄλογα ξῷα πορείας. 4ιττῆς δὲ οὔσης μουσικῆς. τῆς 
μὲν ἐνθέου τῆς δὲ ἀνϑρωπικῆς . καὶ τῆς μὲν ἐν Ὀρφεῖ 
τεϑεωρημένης τῆς δὲ ἐν Θαμύρᾳ (Καλλιόπης μὲν γὰρ ἐκεῖνος 

υἱὸς διὰ τὴν ἔνϑεον Μοῦσαν, πηρὸν δὲ τοῦτον ἔϑεσαν αἱ 

ΜΜοῦσαι διὰ τὴν ἅμιλλαν τῆς ἀνθρωπίνης μουσικῆς παρὰ 
τὴν ϑείαν) . ἑκατέραν πάϑει χραινομένην εἰς ἀλογίαν ἄγει, 
»καὶ τὰς ἐνϑέῳ μουσικῇ καὶ τὰς ἀνθρωπίνῃ χρησαμένας᾽ ὡς 
ἄνευ φιλοσοφίας μηδὲ τὰ δοκοῦντα εἶναι δαιμόνια σῴξει 
τὰς ψυχὰς (μόνη γὰρ αὖ τη προξενεῖ τὴν ἀπαϑῆ δωήν); καὶ 

μουσικὴ δὲ καὶ ἐρωτικὴ καὶ πᾶς ἄλλος βίος πάϑους μέτοχος 

ὧν ἀλογίᾳ συνάπτειν πέφυκεν. φιλοσοφεῖν μὲν γὰρ οὐδὲν 
δύναται τῶν ἀλόγων, μουσικὴν δὲ φυσικὴν ἴδοις ἂν καὶ ἐν 
ἐκείνοις καὶ ἐναβρύνεταί γε ταῖς ὠδαῖς ἐκείνων πολλὰ μᾶλ- 

λον ἢ ἄνϑρωποι. μέτεστι γὰρ αἰσϑήσεως καὶ ἐκείνοις, μου- 
σικὴ δὲ καὶ ἐρωτικὴ προσχρῶνται ταῖς ἀκροτάταις τῶν αἰσϑή- 
σεων᾽ φιλοσοφία δὲ πάλαι καταψηφίζεται πάσης αἰσϑήσεως, 
ὡς οὔτε ἀκούομεν ἀκριβὲς οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν ἀπελέγχουσα 
καὶ διαμαρτυρομένη. λόγον δὲ πείϑουσα μόνον ἡγεμόνα 
προΐστασϑαι καὶ νοῦν. ὥστ᾽ εἰκότως αὕτη | γε μόνη ῥύεται 3. 118.. 

95 τῶν εἰς τὴν ἀλογίαν φερουσῶν ὁδῶν. 

Τίνα μὲν οὖν τρόπον ἀκούειν χρὴ καὶ τῶν ὀνομάτων 

τούτων καὶ τῶν πλασμάτων. ἱκανῶς ὑπεμνήσαμεν, λέγω δὲ 
- 9 , - ’ - ᾿ »ν 9 ; 

τοῦ Ορφέως, τοῦ Θαμύρου, τοῦ «Αἴαντος. τοῦ ““γαμέμνονος, 

ὅλως τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν. τοσοῦτον δὲ τοῖς ἔμπροσϑεν 

προσϑετέον, οἷς περί τὲ Ὀρφέως εἴπομεν καὶ Θαμύρου, περὶ 80 

τῶν λοιπῶν, ὡς ἡ μὲν Αἴαντος ψυχὴ πᾶσαν δηλοῖ ξωὴν 

11 ἄγειν (εἰκὸς ἴῃ. 568.) 18 σώιξειν, οΥ. ὅ68. 



ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΈΙΑΝ 911 

ἢ ττάτ. ἀνδρικὴν μέν, πλεονάξζουσαν δὲ κατὰ τὸν ϑυμὸν ] διὰ δή 
τινὰ φιλόνεικον ψυχῆς ἕξιν, καὶ διὰ ταύτην ἐνδυομένην εἰς 
ἀνδρικὸν μὲν ξῷον, ἄλογον δέ (τὸ γὰρ φιλόνεικον προσκεί- 
μενον τῷ ἀνδρικῷ συνάδτει πρὸς ἀλογίαν)" ἡ δὲ τοῦ ᾽4γα- 

5 μέμνονος βασιλικὸν μὲν ἐπιδιώκουσαν αἰνίσσεται βίον ἐξῃρη- 
μένον τῶν πολλῶν (τοιοῦτος γὰρ ὁ βασιλεύς), διὰ δὲ πάϑος 
ἕτερον. μῖσος πρὸς ἀνθρώπους. εἰς ἀετὸν μετοικιζομένην᾽ 
Δέιος γὰρ καὶ ὃ ἀετὸς καὶ ἐν ὕψει πετόμενος καὶ βασι- 
λεύων τῶν πτηνῶν, λόγου δὲ ἄμοιρος" διὸ πρὸς τὸ ὅμοιον 

10 ἡ τοιάδε ψυχὴ χωροῦσα τὸν ἀετοῦ βίον ἀλλάττεται καὶ ᾿ 
εατάν. τυ... δός ςς ἐρόμενος ἠλογωμένος ἦν. Ἢ δὲ τῆς] 

᾿Δταλάντης ψυχὴ καὶ τοῦ Ἐπειοῦ μεταμπί ἰσχεσϑ]ον, ἣ μὲν 

ἀπὸ γυναικὸς εἰς ἀϑλητικόν [τινα βίο]ν ἀνδρός" καὶ γὰρ 
ἐν γυναιξὶν οὖσα τὴν ἀνδρικὴν ἐπεδίωκεν ξωήν᾽ ὃ δὲ ἀπὸ 

16 ἀνδρὸς εἰς γυναικεῖον τεχνικόν᾽ καὶ γὰρ εἰς ἄνδρας τελῶν 
τεχνικὸς μὲν ἦν, ὅς γε καὶ τὸν ἵππον ἐτεχνήσατο, τὸν 
Ἐπειὸς ἐποίησεν σὺν ᾿ϑήνῃ [0ἅ. ὃ 498], ξωῆς δὲ 

ἀνδρικῆς ἄμοιρος, ὅς γε καὶ φησίν" ἢ οὐχ ἅλις ὅττι μά- 
χης ἐπιδεύομαι [1]. ΨΙ 6107; μέτεισι τοίνυν εἰς τὸ προ- 

80 σῆκον ἣ μὲν εἰς τὴν ἀνδρωνῖτιν, ὃ δὲ εἰς τὴν γυναικωνῖτιν. 
καὶ ἔστιν ταῦτα ξωῆς εἴδη κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν ἄνω 
τε καὶ κάτω διαβάλλοντα᾽ διὸ καί φησιν ἐν μέσοις λαχεῖν 
αὐτὰ τὴν τάξιν. ὡς τῆς μεσότητος οὐκ ἐξιστάμενα τῆς ἀν- 

ϑρωπίνης. εἰ δὲ δὴ τὴν Αἴαντος εἰκοστὴν εἶπεν λαχεῖν, 

868 δηλούτω μὲν εἰ βούλει διὰ τῆς εἰκοσάδος τὴν κατὰ ϑυμὸν 

1 ροβὺ ϑυμὸν Βοαυϊδαν ἴσως δὲ ἂν --- προστεϑείσης ἀπορίας 
Ῥ. 828, 19---829, 24: ὑγαμβροβαϊῦ ὅθ. 242’. φειλόνεικον  ταὐτὴν' 
(ΟΣ τοῦ τὴν αὖ νἱα.) 4 συνάπτει] Ῥοδὺ εὐ ν δαᾶ. τη 
11 αδηθ τυρανν»-ῬὉ ἴῃ δβρόμενοσ ε Οὔ δ᾽ ΟῚ Ὁ]8π6 οοτίδ 
18 τινὰ οθγθσαχγα ΟὟ 800. γϑυὶ Ῥγϑθοθαθηὐβ; βίον ΒΌΡΡ]. ϑοιι:" 

1ὅ εἰς γυναικεῖον ΗΡ, ς. ναικεῖον Θρὸ; ἐοτῦ. μϑυϊοϊαύαν Η 
οὐ εἰς Ηἷὸ ἀθοϑῦ, βργῳ ν. 18 ἀθίθπάπτω δῦ; γυναικὸς βίον 5. 
τϑοῖθ [ ἄνδρα, οὐ. ὅοι, Ὅ5. 16. τὸν Μαδὶ (οὺ 510 Ηομι.)}] τὰσ ΗΡ' 
ὁν 1. θΘρὸ (αὖ ὃν 6556 ῬοΒ510) 19 μέτεισι] 8.00. ἃ. ταῦ, ει 6Χ ᾧὑ' 
(8 μετίασι ἢ ᾽ 
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ξωὴν προσεχῶς ἐκβᾶσαν ἀπὸ τῆς κατὰ λόγον, τῷ μὲν λόγῳ 
τῆς δεκάδος πρεπούσης; ὥσπερ τῷ νῷ τῆς μονάδος, τῷ δὲ 
ϑυμῷ τῆς εἰκοσάδος ὡς μετὰ λόγον τεταγμένῳ (τοιαῦτα γὰρ 
ὁ ἡμέτερος ᾿φιλοσοφεῖ σξρὶ τούτων πατήρ)" δηλούτω δὲ καὶ 

ὅσα φησὶν ὃ Πορφύριος παρ᾽ «Αἰγυπτίων μαϑόντα τὸν 

Πλάτωνα περὶ τῶν ἀναφορικπῶν χρόνων ἐνδείκνυσϑαι διὰ 
τούτων, ὡς ἄρα κατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν τοὺς βίους ὅρι- 

ξόντων χρόνων εἰκοστὴν εἶχεν. τάξυν ἡ τοῦ Αἴαντος αὕτη 
ψυχή, καὶ τοῦτο ἀποβλέπων εἰς τὸ πᾶν ὁ τῶνδε τῶν λόγων 
ἄγγελος ἠρίϑμει τὴν τάξιν, λέγω τῶν ψυχῶν τῶν πρώτων 
ἢ δευτέρων ἢ εἰκοστῶν ἢ ἄλλως ὁπωσοῦν αἱρουμένων. Καὶ 
γὰρ ἡμεῖς ἐνετύχομεν σφαίραις βαρβαρικαῖς Αἰγυπτίων καὶ 
Χαλ᾽δαίων κατὰ τὰς μοίρας τοῦ ξωδιακοῦ τὰς τῶν βίων ἐ ττότ. 

διαφορὰς ὁριζούσαις, καὶ τὴν μὲν ποιούσαις εἰ τύχοι βασι- 

λικήν. τὴν δὲ ἑξῆς, ὃ καὶ παράδοξον ἀκοῦσαι, ἐμπορικήν 

τινὰ παὶ ταύτης χείρονα τῆς ζωῆς, καὶ ἄλλην ἱερέως, καὶ 

τὴν μετ᾽ αὐτὴν δούλου, καὶ τὸ τοῦδε χεῖρον. ἀπηρυϑρια- 

κότος πρὸς τὴν ἄρρενα φύσιν. ὥστ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστὸν καὶ 

τὰς συγμλήρους ψυχὰς τὸ πρωτεῖον ἔχειν καὶ μέσον καὶ 

ἔσχατον κατὰ τὰς ἀναφορὰς τῶν μοιρῶν, εἴπερ καὶ αἱ δια- 

φοραὶ τῶν βίων κατ᾽ αὐτάς, ὡς αἱ εἰρημέναι σφαῖραι δια- 
σημαίνουσιν ὧν μίαν τινὰ ἵ Κυρατος ἐπιγραφομένην εὕρο- 
μὲν, καὶ ἄλλην εἰς ἄλλον ἀναφερομένην πατέρα τῶν λόγων. 
πάσας δέ, ὅπερ ἔφην, τὸν βίον ταῖς τῶν μοιρῶν ἀφοριζού- 

σας ἰδιότησιν, ὡς τοῦ ποιοῦ τοῦ κατὰ τοὺς βίους ἀποτε- 

λουμένου διὰ τοὺς τῶν ἀστέρων πρὸς τὴν μοῖραν συδσχη- 
ματισμούς. 

4 πατὴρ οδῦὺ ϑγυϊδηαβ, οὗ, ἴῃ Ῥάᾶχτα. ΥΙ 127 τη. ΤΊμΩ. 2189 
ὅ οὗ Βίον. Π 169. 24. 112. 4 9 τοῦτο] ὃῃ τοὐτωνὴ τότε 5. 

18 ἀθ ΒΡΈΒΘΓΘΙ Ῥαχθϑυΐοα οἵ, Βαθομοῖον ΒΒ. Μι. ΧΙΠ 171 
ΕΐἼστοϊο. ὙΠ]| ὅ (τοροβ ἴῃ Ἰῦγϑθ Ῥᾶτίθ 28. ν Ἀθρούα ΙΔ οΥ 65 ἴῃ 24... 
ΟἸΠΔΘΟΣ ἴῃ 10). 1δὅ ἀκούσαισ, ΟΥ̓. 508. [18 ὡς ἨνΡ Νϑι,, 568 

1. ὥς 22 κὕὔρατοσ (ιῦ ΟΧ Ἀ)}] Κυράνου ὅομ. ὁχΧ Εδρτίο. 1 69 
20 μοῖραν 86. ὡροσκοποῦσαν ν6 1] ἀναφερομένην 

ὅ 

15 
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Τούτοις τοίνυν ἑπομένως ἡ τοῦ γελωτοποιοῦ᾽ Θερσίτου 

ψυχὴ πίϑηκον ἐνεδύετο, φησίν [». 6205]. γελωτοποιὸς μὲν 

οὖν ἦν Θερσίτης, ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίεον “Αφγείοισιν 

ΠΠ. Β 2161], λέγων" τὸν δὲ πίϑηκον ἐνδύεται διὰ τὴν τοῦδε 

διτοῦ ξῴου φύσιν καταγέλαστον ὄντως οὖσαν τῷ μιμεῖσϑαι 

τὴν ἀνθρώπου ἕωήν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ αἴσχιον. ἅπας οὖν μετὰ 

τοῦ αἰσχροῦ καὶ ἀσϑενοῦς γελοῖος ὧν πιϑηκόμορφός ἐστιν. 

ὥσπερ λεοντόμορφος ὁ ἀνδρικὸς μετὰ φιλονείκου καὶ ϑυμι- 

κοῦ πάϑους. καὶ ἀετόμορφος (ὃ) βασιλικὸς. μετὰ τῆς πρὸς 

10 τὸ ἀνθρώπινον γένος ἐμπαϑείας" καὶ ἐφ᾽ ἑἕξχάστων τρόπος 

ὁ αὐτός. τὰ μὲν εἴδη τῆς ζωῆς λαμβάνων ἀπὸ τῶν ἡρωικῶν 

Επτόν. ψυχῶν, τὰ δὲ ἀπὸ τῆς ἵστο φίας ἔθη προστιϑ)] εἴς. εἶ οὖν] 

1 ωι 

2 φΦ 

25 

ἐκεῖνοι μὲν μετὰ τὰς ἐκ τῶν σωμάτων ἐξόδους ἀπαλλαγέντες 

χωριστὴν ἔσχον ξωὴν γενέσεως, οἱ δὲ ὅμοιον μὲν ἐκείνοις 

ἔχοντες τὸ τῆς ζωῆς εἶδος, τοῖς δὲ πάϑεσιν ἐνισχόμενοι; 

τοιούτοις ξῴοις ἀλόγοις ἐνφῳπίσθησαν, μόνον οὐχὶ βοᾶν οἴη- 

τέον τὸν παρόντα μῦϑον" “μὴ τὰ δοκοῦντα εἶναι ἀγαϑὰ 

μετὰ παϑῶν, ὦ ψυχαί, μετέρχεσϑε᾽ τοῦτο γὰρ. ὑμᾶς εἰς 

ἀλογίαν κατάξει, παρ᾽ ἢ φυσικῶς ἔστιν ταῦτα καὶ ἐμπαϑῶς, 

οἷον τὸν μουσικὸν εἰς ἄλογον μουσιρήν . τὸν ἀνδρικὸν εἰς 

ἄλογον ἀνδρίαν . τὸν βασιλικὸν εἰς ἄλογον βασιλείαν . καὶ 

ποιήσει μύκνους, λέοντας. ἀετούς" ἔστι γὰρ ταῦτα καὶ ἀλό- 

γῶς ἔχειν καὶ λογιμῶς, ποιεῖ δὲ ἁλογίαν ἐμπαϑὴς ζωή, καὶ 

ἀνϑρωπίνην ἀπαϑήο᾽. 

Ὅτι δὲ οἵ εἰρημένοι βίοι πάντες συνάδουσι τοῖς ἐν Φαί- 

δρῳ [Ρ. 248 βίοις, εὔδηλον. καὶ γὰρ ὃ μουσικὸς ἦν ἐν. 

ἐκείνοις καὶ ὃ βασιλικὸς καὶ ὁ πολεμικὸς καὶ ὃ τεχνικὸς 

Ῥ 

9 ὁ δαᾶ, 808}. 12 1. ἱστο].. ὄϑηπρο. τιῦ.. ὧν ἐκεῖνοι: 

ἰσοορίας ἔϑη προστιῷϑ.. ον ἔκ. Ἡ. Ῥγοοΐαβ ξοτί. βουίρϑίῦ ὧν εἶ 

μὲν 18 ἐκ τῶν σω- οὗ ἐξόδους ἸαΥΡΊ ΟΣ Η [8ῃ ζπαϑῶν» 

ἀπαλλ. 16 ἔονῦ. ἐνισχόμενοι τούτοις, ξῴοις 2424 ἀνθρωπίνην 

πορὶ ρθη ΒΟΥ 581556. νἹαθίαγ, ϑῃ δ τὶ ν θη 5 ξωήν; φύσιν 
δαα. οι. 2ὅ ἐμ 
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καὶ ὃ γυμναστιπὸς καὶ ὃ μιμητικός, οἷον ἐπεδίωκεν ὃ τὸν 
πίϑηκον ἐνδυόμενος ἐπὶ τὸ αἴσχιον, ὡς ᾿ἰπειὸς τὸν τεχνικόν, 
ὡς ἡ ᾿Δταλάντη τὸν γυμναστικὸν καὶ οἵ λοιποὶ τῶν εἰρη- 
μένων τοὺς λοιπούς. 

Ἔν ἐσχάτοις τοίνυν. ἡ Ὀδυσσέως ψυχή (ληπτέον δὲ καὶ 
ταύτην εἶδος εἶναί τι ζωῆς ἐνδεικνυμένην ὥσπερ τὰς ἄλλας 

ἐκείνας, τὸ ἔμφρον ἐν ταῖς τῶν βίων αἴρέσεσιν), αὕτη τοί- 
γυν ἰδοῦσα βίον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἠμελημένον, ἐσχάτη δὲ 
λαχοῦσα, φησὶν αὐτός, διὰ τύχην, ἧς ἔργον τὸ συντάττειν 
ἡμᾶς πρὸς τὸ πᾶν, ταύτην οὖν ἔχουσα τοῦ κλήρου τὴν 
τάξιν ὅμως διὰ φρόνησιν εἵλετο βίον ἄριστον, πόνων λε- 
λωφηκυῖα, φησίν, καὶ φιλοτιμίας" ἀποὸδ[εικνὺς τὴν τ ττὸτ. 
ς Ἃ ’ - -,,ὁ δ’ “ ς. κ᾿ 5 ὑπεροχὴν ταύτης τῆς] ψυχῆς" οὕτω γοῦν αὐτὸς [εἶπε λε- 

λωφηκυῖαν φιλοτιμίας ὃ Πλάτων. ὡς ἀπὸ τῆς φιλοτι- 
μουμένης ἐπὶ τὸ ἄνω πορευόμενος τῆς κατὰ γνῶσιν 

9 ῳ 

λελειμμένης᾽ ξλέσϑαι δ᾽ οὖν τὴν τοιαύτην ψυχὴν τὸν ἄριστον 
2 - 2.» , Ρ ἣ “6 ’ 514 Δ “ 
ἐκ τῶν ἐνόντων. οὐ ἀπερισκέπτως ἑλομένην. ἀλλὰ ξητοῦσαν 
2 -οὁ -»ἽΝὟ -“΄7 } ς μ᾿ ᾽ 2 2 Α ἐκ τῶν λοιπῶν (τοῦτο δὲ ὡς ἂν πλειόνων ἔτι ὄντων) τὸν 
ἀμείνω, καὶ 'περμοῦσαν᾽ ὃ δὴ σημαίνει τὴν μεταβατικπὴν τοῦ 
λογισμοῦ τῆς διανοίας ἐνέργειαν᾽ κρίνασαν δ᾽ οὖν τὸν ἰδιώ- 

λ.9 ᾽; ’ 2 δα ἢ ’ Α - του καὶ ἀπράγμονος βίον ἄριστον ἑλέσθαι τότε τὸν τοιοῦτον 
’ } Α ᾿ ι 

(ἀντιδιήρηται δὲ ὃ μὲν ἰδιώτης πρὸς τὸν τυραννικὸν καὶ 
Ω »} δ ᾿ 4 Ὁ Α 9 ὔ Α Α 9 [4 

ὅλως ἀρχικὸν καὶ φιλότιμον, ὁ δὲ ἀπράγμων πρὸς τὸν ἐπί- 

πόνον εἴρηται γὰρ ὅτι πόνων ἐλελωφήκει καὶ φιλοτιμίας)" 
ἑχομένην. δὲ τὸν τούτων ἀπηλλαγμένον εἰπεῖν, ὅτι τοῦτον ἂν 
ξἴλετο τὸν βίον καὶ πρὸ ἵτοῦ] ἐῶν ἄλλων τυχοῦσα πλήρου. 

Καὶ πάλιν ὑπομνηστέον ὅτι τοῦτο δείκνυσιν, ὡς ἄρα οἵ 
κλῆροι περιέχουσιν οἵ πρότεροι τοὺς δευτέρους, καὶ ὅσοι μὲν 

: ὅ ἐπ᾽ ἐσχάτωσ, ἀπᾶο θα] ἐν ἐσχάτοις: ἐπ᾽ ἐσχάτων Ἡ 
12 ἀποδεικνὺς ΒΌΡΡΙ. 508. 14 φιλοτιμίας 80}}}]. δ0Β. 
1ὅ πορενομένοισ | γνῶσιν] γένεσιν Ἡ Μα], Βρϑεΐ. ὅ Ἰ1ὺ. 6ρῸ. 

17 ἀπερισκέπτως Ἠ] ἀπε. .... πτῶς Ἠλδ 6ρῸ 18 τὸν 
50}. τῶν. 21 ροβὺ τοιοῦτον ΘΥδΒ. δν 2ὅ τοῦτο, ον. ὅ08Β. 
26 εἰλετὸν βίον ] πρώτη τῶν ἄλλων 868. 

10 
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τοῖς δευτέροις βίοι προτέϑενται, καὶ τοῖς προτέροις, οὐ μέν- 
τοι καὶ ἀνάπαλιν. ὡς ἐξ ἀφϑονωτέρων καὶ πλειόνων τοῖς 

ἀεὶ προτέροις κληρουμένοις τῆς αἱρέσεως ὑπαρχούσης. οὐ 
γὰρ ἂν ἡ Ὀδυσσέως ψυχὴ τοῦτον εἶπεν ἐλέσϑαι ἂν βίον, 

5 (ὃν) εἵλετο ἐσχάτη πληρωϑεῖσα τῶν ἄλλων, εἰ μὴ καὶ οὗτος 

ὃ βίος ἐν τοῖς τῶν προτέρων περιξίχετο κλήροις. ἀπὸ ταύ- 
9 φ' -»“» της δ᾽ οὖν τῆς αἱρέσεως οὕτω γενομένης πιστὸν ἐποίησεν 

τὸν τοῦ προφήτου λόγον εἰπόντος" καὶ τελευταΐῳ ἐπ- 
7 4 -»οὔὦ-ν δ ’ -“᾿ ’ 9 Α ν} 

νόντι, σὺν νῷ ἑἕλομέξνῳ. Ἐξδῖταιν βίος ἀγαπητὸς οὐ 
- 2 -ἷ ᾿ τὸ κακός [ρ. 6197 καὶ δῆλον ὅτι γίνεται μὲν ἐν τῷ παντὶ] 

Ἑ. 1π1όν., Φ 30, .ο.ῳ μὲν » Φ 30. .ς.6 τούτω Ὃ Φ ΚΝ ς.. φῳ οὐ μὴν ἀλλὰ 

καὶ ὡς σωφρονιστικὰ ταῦτα διεσκεύασται τοιῶσδε τῶν ψυ- 
χῶν, φρόνησιν δειμνύντα τῆς φαινομένης εὐπορίας αἴρετω- 
τέραν, ὅταν ταῦτα μερίξηται ἀπ᾿ ἀλλήλων. «ἣΣ μὲν γὰρ εἰς 

16 εὐδαιμονίαν οἶδεν ἄγειν, ἣ δὲ οὐκ ἐξ ἀνάγκης, εἰ μὴ καὶ 

φρόνησις εἴη περὶ τὰς αἱρέσεις. 

Τούτοις τοίνυν ἐπήγαγεν, ὃ δὴ λοιπόν ἐστι τῆς διαιρέ- 

σεως. ὅτι καὶ εἰς ἄλληλα τὰ ἄλλα ξῷα μεταβάλλει. τὰ 
Ἁ 2 ν] Α 27 Α Α ’ὔ ») Α δ 

μὲν ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια, τὰ δὲ δίκαια εἰς τὰ ἥμερα 

40 [ρ. 6203]. λείπεται τοῦτο μετὰ τὰς μεταβολὰς τὰς ἐξ ἀν- 
᾽ “ Ἁ 27 ι 2 “- 9 ᾽ 5» »} 7 

ϑρώπων εἰς τὰ ἄλογα καὶ ἐν τῶν ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους, 
τ ν “7 ,᾿ φΦ ᾿ Α ὔ 2 δ΄; »," οἷος ὃ κύκνος ἔμπροσϑεν, οἷα τὰ πρὸ τούτων, ἕν οἷς ἔλεγεν, 

ὅτι καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ϑηρίων εἰς ἀνθρώπους γίνονται μετα- 

τάξεις [». 6205], καὶ δὴ καὶ τὰς ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀνϑρώ- 
ς »"Ἡν 2 »" ᾿ -η 93 7 . κπ Ν -» 

45 πους; ὡς τοῦ Ἐπειοῦ καὶ τῆς Αταλάντης᾽ ἃς διὰ τοῦτο 
5 9 ’ - ῳ 2 -Ὁ , -» 9 ’ 

εἶπεν ἐν μέσοις λαχεῖν ὡς ἕν τῇ μεσότητι τῆς ἀνθρωπίνης 

ξωῆς στρεφομένας καὶ τῷ ἐξ ἄρρενος εἰς ϑῆλυ ἢ τῷ ἐκ 

ϑήλεος εἰς ἄρρεν ἰέναι διενεγκούσας. Τούτων γὰρ ῥηϑέν- 
2 ᾽ὔ; ν Ά 2 7 2 -»-Ὃ ᾿Ὶ ν 2 

τῶν ἐλείπετο καὶ τὴν ἐσχάτην εἰπεῖν μεταβολὴν τὴν ἐκ 

4 ὀδυσέωσ ὅ 84. ὅοῃ. 8 ἐπιίίόντν 12 σωφ...ὑστικ... τὰ 
ΘρῸ, οούοχσῳ ἀδὺ ΗΡ ψυχῶν Ηῦ, 1. ἀπθιύαμῦον 18 εὐ.. ρίασ 
ΘρῸ, ὑούυμμη ν. ΗΡ 14 ἀπὸ Ην, 1.. ἡ 117 ῬοΒ515 αἱρέσεως 
21 τῷ ---τῷ ἴ8.] τῶν --- τῶν (Ώ0Ο » 6ΘΧ ἐ) 28 9ήλεοσ)] οΟΧ ὦ 

Ῥβοσυῦξ, 6. Ἐ τ Ο11. 1|. 21 
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ϑηρίων εἰς ϑηρία γενομένην. ἣν τελευταίαν καὶ αὐτὸς 
προσέϑηκεν, διορίζων καὶ ἐπὶ τούτων, ὅτι τὰ μὲν ἄδικα 
τῆς ζωῆς εἴδη μετέβαλλεν εἰς τὰ ἀγριώτερα, τὰ δὲ δί- 
καιὰα εἰς τὰ ἡμερώτερα᾽ καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἐπήνεγκε τοῖς εἴδεσιν 
τῶν μεταβολῶν, καὶ πάσας μίξεις μίγνυσϑαι τὰς ξωάς, 
πέρας ἐπιτιϑεὶς τῇ ὅλῃ διαιρέσει τῶν βίων κοινόν. πᾶσα 
δὲ μῖξις ἢ ἔκ τῶν ὁμοίων εἰς τὰ ὅμοια (καὶ τοῦτο διχῶς: 
ἐκ λογικῶν | εἰς λογικὰ καὶ ἐξ ἀλόγων εἰς ἄλογα) ἢ ἐξ τ. ττῖτ. 
ἀνομοίων εἰς ἀνόμοια, καὶ τοῦτο πάλιν διχῶς, ἢ ἐξ ἀλόγων 

9 Ἁ - »ν »-Ὕ ἋἊ.3ᾷβΔώΔἮδ - 3 2 εἰς λογικὰ [μετι]ουσῶν τῶν ψυχῶν ἢ ἐκ λογικῶν εἰς ἄλογα. 
[ταῦτα] μὲν οὖν [ἤδη] δῆλα διὰ τῶν ἔμπροσϑεν ἡμῖν γέ- 

κι Α -Ὁ- ὔ ὔ ΟἿ ’ 

γονεν. «Α' δὲ τελευταῖα προσέϑηκεν, σκεπτέον, ὅταν λέγῃ 

τὰ ἄδικα εἰς τὰ ἄγρια καὶ τὰ δίκαια μεταβάλλειν εἰς τὰ 
ἥμερα, πότερον ἀλόγων εἶναι τῷ ὄντι μετοικίδεις ψυχῶν εἰς 
2 “ 27 “ - 9 Αἶ "“Ὡ 

ἄλλα ξῷα ἄλογα. οἷον κυνείας ψυχῆς εἰς ἵππειον ζῷον με- 
μ)} »-»“ τιούσης, ἢ καὶ ταύτας ψυχῶν μὲν ἀνθρωπίνων, μετενδυο- 

’ 4 2 Α 9.ὴ 7 2 27 » 2 Α Α - 2 μένων δὲ ἀπὸ ἁλόγων εἰς ἄλογα. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν ἀδικω- 
τέρων ἕῴων. οἷον ἰκτίνων καὶ λύκων καὶ ὅσα ἁρπακτικά, 
εἰς τὰ ἄγρια μεϑισταμένων, οἷον ὅσα ἰοβόλα, ἃ δὴ παντε- 
λῶς ἐστιν ἀνήμερα" ἀπὸ δὲ τῶν δικαιοτέρων, οἷον πελαργῶν 
καὶ τοιούτων ἄλλων, εἰς τὰ ἥμερα, οἷον μελίσσας καὶ μύρ- 

μηκας, ἃ δὴ πολιτικὰ γένη καὶ ἥμερα προσεῖπεν αὐτὸς ἐν 
κω ’ Ῥ Α Ἁ “ῳ Ἁ Α 9 αᾧ: 

τῷ Φαίδωνι [Ὁ. 825], τὰ μὲν βασιλικῆς τὰ δὲ οἰκονομικῆς 
ἔχοντα ζωῆς ἴχνος. 

Τούτων δὴ προκειμένων εἰς ξήτησιν λέγωμεν. ὅτι καὶ 
ταύτας τὰς μεταβολὰς οὐκ ἀλόγων ψυχῶν ἀλλὰ ἀνθρωπίνων 
οἴεσϑαι δεῖ λέγεσϑαι παρὰ τοῦ Πλάτωνος. καὶ περὶ τούτων 
εἶναι μόνων ἁπλῶς σύμπαντα τὸν περὶ τῶν μετενσωματώσεων 

ς ».ον ᾽ ᾿ -“ Α ζ -ν 2 » 9 , » 
αὐτῷ λόγον: τοῦτο δὲ ἡμεῖς ἐκ πολλῶν ἀποδείξομεν. πρῶ- 

6 ὅλωι 8 εἰς λογικὰ ---9 διχῶς ἩΡ,,,. ογικὰ .3, ἐξ ἀνο- 
μοι 35, χῶσ ΘρῸ 10 μετιουσῶν τῶν] ....... ὠντῶ. θρο. διὰ 
μουσῶν (μ ΘΧὉ) ΗΡ 11 καὶ ταῦτα μὲν δῆλα Ἠῦ,,. ἐν 
ὀυν(τῦ) .... δῆλα Θρο 14 μετοικήσεις ἴὅ5. 1. οὐ ἰπΐγϑ 

10 

ὅ ἘΘ 
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τον μὲν γὰρ ὃ τοῦ προφήτου λόγος οὐ πρὸς ἀλόγους, ἀλλὰ 
πρὸς λογικὰς ἦν ψυχάς" γελοῖον γὰρ ἀλόγοις λέγειν ᾽'ἀνάγκης 
ϑυγατρὸς κόρης “αἀχέσεως ὅδε λόγος; καὶ οὐχ ὑμᾶς 
λήξεται δαίμων, ἀλλ᾽ ὑμεῖς δαίμονας αἷρήσεσϑε, 
καὶ αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος [ρ. 6175], καὶ 

εατῖν. τελευταίῳ ἐπιόντι, σὺν νῷ ἑλομένῳ, κ]εῖται βίος 

10 

15 

2 Φ 

2 ὧι 

80 

ἀγαπητός, οὐ κακός [ρ. 6195] ταῦτα γὰρ μάτην ἂν 
κατέτεινεν πρὸς τὰς φύσιν οὐκ ἐΪχούσας ἐπαΐειν οὐχ ὅτι 

τῶν ἀπὸ νοῦ προϊόντων λόγων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλως λόγων ψυ- 
χὰς οὐδὲ σὺν νῷ τι δυναμένας αἱρεῖσϑανι καὶ πράττειν. 

ἔπειτα ὅτε διώριξεν αὐτός. πῶς δεῖ ποιεῖσθαι τὰς αἱρέσεις, 

καὶ ἔλεγεν ψυχῆς τάξιν μὴ ἐνεῖναι [ρ. 6185], σαφῶς ὡς 
περὶ λογικῶν διελέγετο ψυχῶν᾽ ταύτας γὰρ ἠξίου μὴ ἐπκ- 
σὐλήττεσϑαι ὑπὸ δυνάμεων καὶ ὑπὸ πλούτων καὶ εὐγενειῶν, 
ἀλλὰ κρίσιν ἐφιστάνειν τοῖς βίοις καὶ σκοπεῖν τὸν εἰς εὖ- 
δαιμονίαν ἄγειν μᾶλλον δυνάμενον ἐκ τῶν προτεινομένων" 
ἐν τούτοις δὴ πᾶσιν καὶ τοῖς τοιούτοις δῆλος ὧν οὐ περὶ 

ἀλόγων ἀλλὰ περὶ λογικῶν μόνον διαταττόμενος ψυχῶν᾽ 
ποία γὰρ ἔνπληξις ἢ κρίσις πλούτου καὶ πενίας καὶ δυνά- 

μεῶς καὶ ἀδυναμίας καὶ τῆς ἐν τούτοις μεσότητος ἐν ἀλό- 

γοις; τρίτον τοίνυν μετὰ τὸ συμπληρῶσαι τοὺς περὶ τῶν 
μεταβολῶν λόγους πάντας κατάγων λοιπὸν εἰς τὴν γένεσιν 
πάσας ἀκούσωμεν, ὅσα φησίν [ρ. 6204] ἐπειδὴ δ᾽ οὖν 

πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους ἡρῆσϑαι, πάσας ἰέναι 

πρὸς τὴν “άχεσιν καὶ τὸν δαίμονα δέχεσϑανι παρ᾽ αὐτῆς 
φύλακα καὶ ἀποπληρωτήν, φησίν. εἰ οὖν πᾶσαι μὲν 

ἤρηνται, ψυχαῖς δὲ ἀλόγοις αἵρεσις οὐκ ἔστιν (οὐδὲ γὰρ 
προαίρεσις). δῆλον ὡς οὐκ ἦσαν ἐν ταῖς εἰρημέναις μετα- 

βολαῖς ἀλόγων μετοικίδεις, ἀλλὰ ἀνθρωπίνων εἰσὶν πᾶσαν 
ψυχῶν τὰς μετενδύσεις ἐκείνας ποιουμένων. καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

4 δαίμων λήξεται οὐ δαίμονα Ῥ]δύ. 8 φρονήσεως μετε- 
χούσας Η 1ὅ ἐφίστανεν, οὐ. 568. 11 ὧν 8308. ουν 
20 φροβὺ καὶ ῬΥΙῸΒ ΘΧΡ. δὲ 28 ἀκούσομεν, ΟΥ̓. 0Π. 

᾿ 921 ἢ 
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εἰς τέλος περὶ ἐκείνων ἐστὶν ὁ λόγος. Μὴ οὖν ξητῶμεν 
καὶ ἄλογα ξῷα πῶς εἰς ἄλογα ἄλλα μέτεισιν, ἀλλὰ μένωμεν 

- ωῳ ΄« 93 ἐπὶ τῶν λογικῶν ψυχῶν. τὸ γὰρ αὐτεξούσιον καὶ τὸ ἐφ᾽ ξ. 118τ:. 
ἡμῖν ἐν λογικαῖς ἐστι ζωαῖς᾽ ὡς καὶ ὃ ᾿4ϑηναῖος ξένος εἶπεν 

ΠΠορρ. Χ τ. 904] ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς τὸν ϑεὸν τοῦ 
πο[οῦ] δοῦναι τὴν ἐξουσίαν, ταύτας δὲ "υρίας οὔσας τοῦ 

μεταβάλλειν ἑαυτὰς κατὰ τὸ χεῖρον ἢ βέλτιον ὑπὸ τῆς εἶμαρ- 

μένης εἰς ἄλλην καὶ ἄλλην τάττεσϑαι χώραν', ἐν ἢ ταχϑεῖ- 

σαι πᾶσαι νικῶσαν μὲν ἀρετὴν ἐν τῷ κόσμῳ παρέξονται, 

κακίαν δὲ ἡττωμένην. 
Ὅτι δὲ καὶ ἀνθρώπιναι ψυχαὶ μετίασιν ἀπ᾽ ἄλλων ἀλό- 

γῶν ξῴων εἰς ἄλλα, δεδήλωκεν καὶ ἡ καϑ' ἡμᾶς ἱστορίὰ 
καὶ μικρὸν πρὸ ἡμῶν. Νεστόριος γοῦν ὃ μέγας ἀνὴρ 
ἱερατικὸς εἰς τὴν Ῥώμην ἀφικόμενος γυναικὸς μιᾶς τῶν 

εὐπαρύφων μόλις ἐξειπεῖν ἐθελησάσης, ϑρηνούσης δὲ ἐπὶ τῇ. 
μνήμῃ τῶν ἔμπροσϑεν βίων αὐτὸς ἀκοῦσαι λέγεται περὶ 
ἑαυτῆς ἱστορούδης. ὡς ἄρα ἐν περιόδοις προτέραις ἐν 

Τ᾿ δασμάστῃ τῆς ᾿Αττικῆς ἐγεγόνει παιδισκάριον καπήλοις 

τισὶν ὑπηρετοῦν. λήϑῃ δὲ ὑπερβαλλούσῃ κατείχετο τῶν ἀεὶ 
προσταττομένων ὑπὸ τῶν χρωμένων, καὶ ἀπεκλάετο τὴν λή- 
θην. ὥσπερ ὅτε ταῦτα ἔλεγεν τὴν μνήμην συμμῖξαι οὖν 
αὐτήν τινε φάσματι καὶ αἰτῆσαι μνήμην καὶ αἰτήσασαν λα- 

βεῖν, καὶ λαβοῦσαν πάντων ἑξῆς τῶν ἐκεῖθεν διαμνημονεύειν, 
γενέσϑαι οὖν αὐτὴν ὡς ἐμέμνητο μετ᾽ ἐκεῖνον τὸν βίον 

κυνὸς ψυχήν, καὶ ἀχϑεσϑεῖσαν μετὰ τὴν σύνερξιν ὦσαι τὸν 
μύνα ἔπ τέγους τινός, ἀπαλλαγῆναι βουλομένην τοῦ δεσμοῦ" 
καὶ τῆς ἀδίιου πράξεως εἰς τὸν κύνα δίχνην τίνουσαν εἰς 

ὄφιν ἐλϑεῖν, καὶ ἐκεῖνον κτεῖναι δυσχεράνασαν τὴν ψύχωσιν, 
ἐχτείνασαν αὐτὸν ἁμάξης κινουμένης ἔμπροσϑεν τῆς ἁμάξης" 

10 

8 χώραν Ἡ οὗ 1ὰ οχίδτθ νἹἱαθία] μοῖραν Μαὶ 10 ἡττη-. 
μένην Ἢ Μϑὶ, βϑᾶ ὠ θϑϑθ σἹα, οὐ 510 Ῥ]δῦ. 18 καὶ «ἡ» μν- 
κρὸν ἴ8.| γοῦν 55. ΒΌργϑ ἣν (η ΟΧ ι) 17 ἐν “4λαῖς μὲν ἄστει 
Βομᾶθ ΒΒ. Μυβ. ΧΧΧΗ͂ 881 27 τείνουσαν, οὐ. ὅ08. 
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δαῖδν, κἀκεῖνον μὲν κατατμηϑέντα ἀπολέσϑαι, μετὰ δὲ ἐκεῖνον 

οι 

1 Φ 

1ὅ 

2 Φ 

2ῦ 

ἄρτον γενομένην καὶ τὸν εἴμαρμένον χρόνον τῷ ξῴῳ συμ- 
-“- 9 27 9 -- 9 ’ Ἁ ΚᾺ 4 --» βιοῦσαν εἰς ἄνϑρωπον ἐλϑεῖν. ἐκείνην μὲν οὖν καὶ τῆς 

μνήμης καὶ τῶν ἐπὶ τῇ μνήμῃ ϑρήνων ὃ Νεστόρίος ἰάσατο 
ϑεοῖς χρησάμενος συνεργοῖς καὶ περὶ τοῦ μέλλοντος ἔχειν 
ἀμείνους ἐλπίδας ἐποίησεν. ἐκ δὲ τούτων χρὴ λαβεῖν, ὅτι 

2 
καὶ ἀπ΄ ἄλλων ἕῴων εἰς ἄλλα κατὰ δίκην γίνονται μετα- 

στάσεις καὶ δι᾿ ἀδικίαν εἰς ἀγριώτερα, καὶ ὡς ἔστιν καὶ ἐν 
ἀλόγοις ἀδικία καὶ δικαιοσύνη; καὶ πάντων δίκη καὶ νόμος 
ἔφορος. 

Ὅτι μὲν οὖν πάσας τὰς ἐν ταῖς αἱρέσεσι ταύταις μετα- 

βολὰς ψυχῶν εἶναι δεῖ νομίξειν λογικῶν ἢ εἰς τὰ ὅμοια 
;» “᾿ 2 Α 9 » ᾿ ΔὍΜ2.κΑ Α - μ)} μεϑισταμένων ἢ εἰς τὰ ἀνόμοια, καὶ ἢ ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἢ 

ἐπὶ τὸ χεῖρον τὴν μεταβολὴν ποιουμένων, εἴρηται πρότερον, 
λ 5 Ά 2 ’ δ᾽ »ν Ἁ δ - - καὶ εἴληπται πάντα ἐκ διαιρέσεως ἡμῖν τὰ εἴδη τῆς ζωῆς. 

συλλογισώμεϑα δὲ ὅσα ἕπεται τοῖς δεδειγμένοις. ὧν ἐστι 
- ᾿ ᾿ 2 νι Ψ -" , ᾿ 5 - πρῶτον τὸ τὰς εἰς τὰ ἄλογα ξῷα καϑόδους μὴ εἶναι τῶν 

ἐξ οὐρανοῦ ψυχῶν εἰς γένεσιν ἰουδῶν. οὐδὲ γὰρ ἄνοδος ἡ 
2 2 » Α ὔ 92 - 9 ’ ἢ 27 »; 9 ς εἰς ἕχξῖνον τὸν τόπον ἕβ τῶν ἁλόγων γένοιτο ἂν, ἀλλ΄, ὡς 

εἴρηκεν αὐτός [ρ. 6195], {τῶν καὶ ἄνευ φιλοσοφίας ἢ καὶ 
νοῦ τό γε ἐν τεταγμένῃ πολιτείᾳ βεβιωκέναι πάντως ἐχου- 
σῶν. οὕτως γὰρ καὶ ἔσται πάλιν εἰς τὸ ὅμοιον ἡ μετοίκισις, 

2 -“ 

ἀπὸ τεταγμένης παρ΄ ἀνθρώποις πολιτείας εἰς τὴν ἐν τῷ 
, ὔ . , ᾿ς ς - 2 2 κόσμῳ τεταγμένην πολιτείαν" τοιαύτη δὲ ἡ τῶν κατ᾽ οὐρα- 
4 ΄ δ , 9 » Ἁ , ΠΥ - νὸν περιόντων, ὅπου {μήτε ἀδικεῖ μηδὲν» μήτε ἀδικεῖται. 
ὔ ν 2 » ι ’ Α -ῳ 2.»ϑ», 9 ’ 

πάντα δὲ ἐν κόσμῳ φέρεται καὶ τάξει καὶ ξῇ μετ΄ ἀλλήλων 
Υ͂ δ »-»"»ἢ τὴν κοινὴν ξωήν, καὶ ἕκαστον τὴν ἑἕαυτοῦ παρέχεται συμ- 

᾽7 ν Α ὅ7η " Ἁ δ - ο- ΔΛ εἡ 2 4 πλήρωσιν εἰς τὸ ὅλον, τὰ ξαυτοῦ πρᾶττον. καὶ ἕν ἐπιτή- 
δι 1τ9ν. δευΐμα ἔχει πρόχειρον. μί]α γὰρ ἰδέα [τῆς] τεταγμένης 

1 ῬΙθυϑαῦθ δὺ Η δαϊαύυβ δθρτθ 1. [ μετὰ δὲ ἐκεῖνον ἨΡ (μ. 
δὲ εἶπον Η5)} μδῦ..... εἴ. ον 16 τοῖς ὕ5.] τούτοισ 20 δα. 
ὕβ. [ἢ ΝΣ ἦν ᾿δὅ ΒΌΡΡΙ. ὅ0Β. 27 καινὴν, ον. δ. ς 
29 1. πρόχ. . γαρ, α ϑθ γ να ΗΡ, ἀπαθ μία Ἡοῖΐζ [1. ιὃ.. 
τεταγμένης, ᾿ἰδέα ἨΡ αἋ] οἵη. τῆς 
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ἐστὶν πολιτείας" ὡς καὶ τῆς πολιτείας ταύτης ἐν οὐρανῷ τὸ 

παράδειγμα ὁ Σωκράτης ἔλεγεν τετάχϑαι τῆς ἀρίστης ΠΧ 
Ῥ. ὅ920]. χωροῦσιν οὖν εἰς οὐρανὸν οὐκ ἀπὸ τῶν ἁλόγων 
αἵ ψυχαὶ ξῴων᾽ πορρωτάτω γὰρ ταῦτα τῶν οὐρανίων ξῴων 
τῶν νοῦν μιμουμένων τὰ ἄμοιρα λόγου, τῶν κύκλῳ κινου- 
μένων τὰ εἰς γῆν κύπτοντα, τῶν ἀεὶ τεταγμένων τὰ ἀεὶ τῇ 
αὑτῶν φύσει ἄτακτά, τῆς μεταβολῆς πανταχοῦ δι᾿ ὁμοιότητα 
γινομένης. Ε" δὲ ἢ εἰς οὐρανὸν ἄφιξις οὐκ ἀπὸ ἀλόγου 
γίνεται οἰκήσεως, ἀλλ᾽ ἀπὸ τεταγμένης πολιτείας, ὡς αὐτός 
φησιν, οὐδὲ τὸ ἀνάπαλιν τῶν ἐξ οὐρανοῦ κατιουσῶν εἰς 
ἄλογα ξῷα γένοιτο ἂν μετάστασις ἐκεῖθεν. καὶ γὰρ τοῦτο 
διώρισεν αὐτός, ὅτι κατὰ συνήϑειαν τῶν ἔμπροσϑεν βίων 
γίγνονται ταῖς ψυχαῖς αἵ αἱρέσεις [ρ. 6205] ποία δὲ συνή- 
ϑεια συγγενὴς πρὸς ἀλογίαν ἐστὶν πολιτείας ἀνθρωπίνης 
τεταγμένης: ἐπεὶ καὶ τὸ τυραννίσιν ἐπιτρέχειν διὰ τὰ κράτη 
τῶν οὐρανίων ἐγγέγονεν ταῖς ἐξ οὐρανοῦ κατιούσαις᾽ καὶ 
τοῦτο ἐκ συνηϑείας τῆς περὶ τὰ οὐράνια, τὸ δὲ ὅλως εἰς 
ἄνϑρωπον χωρεῖν (ἐκ τῆς ἀπ’ ἀνθρώπων εἰς τὸν οὐρανὸν 
ἀφίξεως" μίξασαι οὖν ἀνθρωπίνην πολιτείαν καὶ δύναμιν 

πρατητινὴν εἰς ὄρεξιν τῆς τυραννικῆς κατέστησαν ξωῆς, 

ἀφελοῦσα μὲν τῆς ἀνθρωπίνης πολιτείας τὸ τεταγμένον, 
ὕπερ ἐποίησεν αὐτὰς τῆς ἐν οὐρανῷ λήξεως τυχεῖν, τῆς δὲ 
ἕν οὐρανῷ δυνάμεως ἀγνοήσασαι τὸ κατὰ νοῦν, διότι καὶ 
ἄνευ νοῦ πεποίηντο τὴν ἄνοδον᾽ τῷ γὰρ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον 
γνωστόν. Ὅτι μὲν οὖν τὰς οὐρανόϑεν κατιούσας εἰς γένεσιν 90 
εἰς ἄλογα ξῷα | χωρεῖν ἀδύνατον, δῆλον" ἑπόμενον δὴ τ. 1ῖ9ν. 
τὰς ἐκ τῶν ὑπογείων τόπων τοῦτο τὸ πάϑος ὑπομένειν, 
διὰ μὲν τὰ ἐν “Διδου δράματα καὶ μάλιστα τὰ περὶ τὸν 
᾿Δρδιαῖον ἐκτρεπομένας τοὺς τυραννικοὺς βίους, φερομένας 

1 ἐστὶν πολ.19. αἱ Θρο, οοἴοτα Η; απθιὰ ὡς ἀθΘ 50 ἀοάϊ5856, 
Τ6 σϑῖϑ ΟσύδτΘ διὸ ΘΣΙΒΌΪΤΩΟ γ αὐτῶν 18 δαα. Β0ᾺΒ. 
28 ἀγνοήσασαι ὕ5.1] αἱ νοήσασαι [ τὸ] τὰ 20 δῆλον Ἡ, δῆ... 
ΘΡῸ | ἑπομένου δὲ, οὐ. ὅσοι. [08. 
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Ἁ ΩΡ ς 9 “- Ἁ ὔ Ἁ 2 Ἁ ’ 
δὲ ὅμως ὡς αὐχμοῦ καὶ κόνεως μεστὰς εἰς τὰς γχϑονίας 

ξζωὰς καὶ τὴν ἀλογίαν ἴδηλον. 
- Ἁ 2 ; ς Α ΙΑ 277 Πῶς δὲ ἄρα διεγίγνωσκεν ὃ ϑαυμαστὸς τούτων ἄγγελος. 

{4 ΄-- 5 -- , τι βεβιωκυῖαι πρότερον ἦσαν αἷδὲ αἵ ψυχαὶ λογικῶν ξῴων 
[4 “Ἂ 9 ᾽ Ἁ Ἁ Ἁ ΙΑ 2 ὦ Ο ἢ δΓ, βίον ἢ ἀλόγων; τὰς μὲν γὰρ παρούσας αὐτῶν αἱρέσεις ξώρα, 

καὶ εἰς αὐτὰς βλέπων καὶ εἰς τὸ πᾶν τοιῶνδέ τινων βίων 
ν) Α ῳ ᾽ Μ Ὶ Ἁ Α “ ἤ ᾽ Ά 

οἰστιμὸν ὑπάρχον᾽ τὰς δὲ πρὸ τῆς χιλιέτους περιόδου ζωὰς 

αὐτῶν, ἀφ᾽ ὧν εἰς τὰς τότε παρούσας ἤξσαν, πῶς ξώρα; 
5 Ἁ 2 2 καὶ πόϑεν εἶχεν φράξειν,. ὡς οἷ μὲν ἐξ ἀνθρώπων εἰς κύ- 

τὸ ἄνους ἤεσαν καὶ ἀηδόνας, οὗ δὲ ἐξ ἀλόγων εἰς ἀνθρώπους, 
ὡς αἵ ἀπὸ κύκνων εἰς ἀνθρώπους, αἱ δὲ καὶ ἐξ ἀλόγων 
εἰς ἄλογα, καϑάπερ αἵ ἔκ ϑηρίων εἰς ϑηρία μετενδυόμεναι: 

Μήποτε οὖν ἀληϑὲς μὲν καὶ τὸ σὸν δὴ τοῦτος ὦ φίλε 

ἑταῖρε, καὶ διηγουμένων ἀκοῦσαι ταῦτα τὸν Ἢρα τῶν ψυ- 
τὸ γῶν (καὶ γὰρ εἴρηται τοῦτο πρότερον [ρ». 6145]. ὅτι καὶ 
ἠσπάξοντο ἀλλήλας ὅσαι γνώριμαι καὶ διηγοῦντο τὰ 
σφῶν αὐτῶν. οἱ μὲν ὅσα ἴδοιεν ὑπὸ γῆς. οἷ δὲ τὰς ἐν 
οὐρανῷ πάσας εὐπαϑείας" οὐδὲν οὖν ϑαυμαστὸν τὰς ἐκ 

τῶν ὑπὸ γῆς δικαιωτηρίων καὶ τοὺς (βίους διηγεῖσϑαι 
40 τοὺς ἔμπροσϑεν, ἀφ᾽ ὧν ὁρμηϑεῖδαν τὴν περίοδον ἐκείνην 

ἀνέτλησαν) ἀληϑὲς δὲ καὶ τὸ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν 
περιβλήμασιν ἐκφαίνεσϑαι τοὺς τύπους καὶ τὰς μορφὰς ἔτι 
τῶν προτέρων βίων. εἰ μὲν (ἐν ἀνθρώπου εἴδει ἐβεβιώ- 

2 »" » Α » 2. ἢ 2 ’ 84 βξεσαν, ἀνθρωποειδεῖς. εἰ δὲ ἐν ἁλόγων. ἕκείνοις παραπλη- 

δ. 1805. σίας᾽ οὐχ ὡς ἐνδυομένων τῶν ψυχῶν τὰ σώματα καὶ 
᾽ ς 5 ο»ν 9 Ἁ ς᾽, ὔ 5,23 ς 

τυπουμένων ὑπ΄ αὐτῶν εἰς τὴν ξκάστου μορφῆν. ἀλλ΄ ὡς 

διὰ τὴν τοῦ λόγου προβολὴν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἑαυτῶν τυ- 
- ἢ ᾿ ς-. » - ΄ ᾿ , ᾿ ᾿ πουσῶν εἰς τὴν ὁμοίαν τοῖς ζῴοις σῃιαγραφίαν. καὶ γὰρ 

ψι 

1 δηλον γαῖ, ὃοο. ἴῃ ἡ Ῥοβυϊ τιὃ;: δηλονότι» ὅ6Ά., ἀθ]θη- 
ἄστη Ῥαΐο 6χ Ὁ. 826, 26 Π]ωῦσση 8. οὗ 10 ἤεδθδαιν 14 Μϑιϊηυγη 
ϑα]οααῖναγ, οὗ, ». 96.2 16 ἀλλήλαισ, οΥ. ὅ08. 19 τῶν 80}.] 
τηὴσ 19 τοῦυσ] βίους δᾶ. ὅοΆ., ἔοτύ. βίους Ῥγο τουσ Ῥοπθηᾶυχῃ 

21 δὴ ἀνέπλησαν (θϑὺ τῶϑ. 1Π τ) 22. ὃῃ ἐμφαίνεσθαι 
28 δαᾶ, 508. 
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αἱ φαντασίαι ποικίλας περὶ τὸ πνεῦμα παρέχονται τοῦτο 
μορφὰς συνεξαλλαττόμενον αὐταῖς καὶ συνδιατιϑέμενον᾽ ἢ 

σῶς οἰόμεϑα καὶ ἐν τοῖς φάσμασιν πολλάκις ἐν ὀλίγῳ χρό- 

γου διαστήματι τὸ αὐτὸ φαίνεσϑαι πολύμορφον καὶ φωνὰς 
ἐκπέμπειν οἰκείας τοῖς σχήμασιν τοῖς φανταζομένοις, ἢ ὑπὸ ὁ 
τῆς φαντασίας μετασχηματιζόμενον ἕκαστον καὶ τοῖς μορφώ- 

μασιν οἰκείως συμῳϑεγγόμενον; οὐδὲν οὖν ἀπεικὸς δήπουϑέν 
ἐστιν, καὶ τῶν ψυχῶν τὰ ὑλικπὰ περιβλήματα σῴξειν τὸν 
τύπον τοῦ ἔμπροσϑεν βίου. καὶ κατὰ τοῦτον οἷον ἐσκια- 
γφαφημένον ἐν αὐτοῖς τῷ ϑεωμένῳ δηλοῦν, ἀφ᾽ οἵων ἥκουσι τὸ 
ξῴων᾽ μέχρις ἂν ἄλλου προβοϊὴ λόγου τοῦτον μὲν ἀφανίσῃ, 
τὸν δὲ προσήκοντα τῇ τοῦ παρόντος δυνάμει καὶ προκέχει- 
φισμένου συμμεταμορφώσῃ, μετὰ τοῦ καὶ τὸ πᾶν εἰς τὴν 
ἐκείνου διάϑεσιν συνεργεῖν καὶ φυλάττειν τὸν πρότερον καὶ 
τυποῦν τὸν δεύτερον, κατὰ τὴν οἰκείαν ξκάτερον περίοδον. 
Τοῦτο μὲν τοίνυν οὑτωσὶ φήσομεν καὶ τῷ ἀγγέλῳ τοῦδε 
τοῦ μύϑου γενέσϑαι γνώριμον, ἐξ οἵων ἥκουσι ζῴων αἵ 
ψυχαί, λογικῶν ἀλόγων, εἰς τὴν ἑπομένην γένεσιν. 

᾿ Ἴσως δὲ ἄν τιρ ἀπορήσειεν, σῶς τῆς ἀπὸ γενέσεως 118 ν.10 
ἐπὶ γένεσιν πρὸ ἀποκαταστάσεως τῶν ψυχῶν τελέας χιλιέτους 30 
οὔσης πορείας ὁ τῶν ϑεαμάτων τούτων ἄγγελος ἰδεῖν φήσιν 
τὴν Ὀρφέως “Ψυχὴν καὶ τὴν Ἅἴαντος καὶ τὰς ἄλλας εἰς 
γένεσιν ἐρχομένας, αἷς οὐκ ἴσος ἦν χρόνος τοῦ τε παρόντος 
βίου καὶ τοῦ προτέρου καὶ ὅλως οὐδεμιᾶς ψιλιοστύος᾽ ταῦτα 
γὰρ οὐκ ἔστι συγηλώϑειν, τόν τε τῶν χιλίων ἐτῶν ἀριυϑμὸν : 
καὶ «τὸ» ψυχὰς τὰς μὴ ἅμα βεβιωκυίας εἰς δευτέραν γέ- 
νεσιν ἄγειν ὁμόχρονον καὶ συγκλήφους ποιεῖν. Ἡμεῖς μὲν 
οὖν καὶ τὸν τῆς λιλιάδος ἀριϑμὸν ὅπως ἀκούειν δεῖ συμ- 
βολικῶς καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἡρωικῶν ψυχῶν προείπομεν" 

μι ὅ 

1:9 Ψι 

9 κατὰ 46]. 5. 1 ἑκάτερον 6ΧΣ ἑκατέρων 18 ὨΘΠῚΡΘ 
«ἘΣ ἀλόγων 19 οἵ ὟΝ Ῥ. 817,1 20 προαποκαταστάσεωσ | 
χιλιο- -στῆσ (- ἵν. οὐ ἢ 6Χ υ) 24 χιλιοστῆσ (τ88. Ῥοδὺ ο) 
26 ἔστι 808.7 ἔτι 26 δαα. ϑοΉ. 29 οὗ 172, 18. 815, 20 
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καὶ κατὰ ταύτας τὰς ἐπιβολὰς οὐδέν ἐστιν ἐναντίον, εἴπερ 

ὃ μὲν εἶδός τι ζωῆς δηλοῖ περιοδικῆς, τὰ δὲ βίων διαφορὰς 
ς ’, 2 ’ “ - 9 3 2 25. Ἃ 2 ’ Ἀν. 

ὁμοίων ἐκείναις ταῖς ψυχαῖς. ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὰς ἐκείνας οὐδὲ 
μαϑηματικὸν ἀριϑμὸν τὸν χίλια. Δεῖ δὲ μηδὲ τὴν τῶν 

5 πρὸ ἡμῶν τινος ἐπιβολὴν ἀποκρύψασϑαι, Ναυμάχιον λέγω 
Α 2 , τ ᾿ ; ν ,ὔ ᾿ δ ’ 

τὸν Ἠπειρώτην, οὗ καὶ πρότερον ἐμνήσϑην τὰς ἱστορίας 
; -“" 2 ’ 9. »,." ἐλ 2 -“Ἔ 2} παρατιϑέμενος τῶν ἀναβίωσιν ἐχόντων ἃς ἐκεῖνος ἤϑροι- 

εατάτ. ἰσεν. περὶ γὰρ δυεῖν προβλημάτοιν εἰς τόνδε τὸν μῦϑον 
μονόβιβλον συγγραψάμενος. περί τε τῆς ἀναβιώσεως καὶ 

10ὸ περὶ τοῦ π[ῶς δεῖ λῦσαν τὴν] εἰρημένην ἀπορίαν. ἀξιοῖ 

πρὸς (τὸν δεύτερον ἀπαντῶν, τὸν ἄγγελον τῶν ϑεαμάτων 
; ’ 9 ’ὔ Ἁ - λῚ - 4 τούτων ϑειοτέραν ἀλλαξάμενον ξωὴν τῆς μετὰ τοῦ σώματος 

γ ξς»-»-" Ἁ Ἁ Ἁ ΝΟ ; 4 ;᾽ ς Ω οὕτως ὁρᾶν τὰς ψυχὰς τὰς αἱρουμένας τοὺς βίους ὡς οἱ 
κρείττους ἡμῶν, τὸν δαιμόνιον τρόπον. ὥσπερ οὖν οἵ ϑεοὶ 

Α Α ’ ᾽ Α Φ᾽»" ς 2} » Ἁ 

15 καὶ τὰ μήπω παρόντα [καὶ] ὁρῶσιν ὡς ἤδη παρόντα καὶ 
Ἁ Ἁ Ο ΟἿ ς ἴνᾺ ’ὔ Α 2 [4 ΪνᾺ 4 

τὰ μὴ ἅμα ὄντα ὡς ἅμα (πάντα γὰρ ἐκείνοις ἅμα), τὸν 
5. ΄ ι . 5 ν . 2 δ -» -“ , 

αὐτὸν τρόπον καὶ τὸν .Ἢρα κατὰ τὸ ἐν ξαυτῷ ϑεῖον καὶ 
τὰς οὐχ ὅμα κατιούσας ψυχὰς ὡς ἅμα κατιούδσας ϑεᾶσϑαι 
(τοιαύτην γὰρ εἶναι πᾶσαν τὴν ϑείαν νόησιν μαὶ τὴν ἐν 

40 ἡμῖν)" ταύτας δὲ ϑεᾶσϑαι καὶ οὐκ ἄλλας ὡς ἔχοντά τινας 

περὶ αὐτῶν ἐννοίας καὶ τοῦτο μὲν ὡς ψυχὴν πάσχειν τὸ 

ἀφ᾽ ὧν ἔχει τὴν περὶ ψυχῶν ἁπλῶς ϑεωρίαν ποιεῖσϑαι. τὸ 
Α 6 7 ςΦ ὦ Ἁ Ἁ [4 Α ΟΥ Ἁ Ἁ (δ᾿ 

δὲ ὡς παρόντα δρᾶν τὰ μὴ παρόντα καὶ ἅμα τὰ μὴ ἅμα 
ᾳ΄ῳ Λῳ Α 

ς, 

ρ ὡς ϑείως ἐνεργοῦσαν. Τοσαῦτα μὲν ὁ Ναυμάχιος ἐξηυ- 
- 2 πόρησεν εἰς λύσιν τῆς προτεϑείσης ἀπορίας. 

Εἀϑοτ9 Τριῶν δὲ ἡμῖν δεδειγμένων ἐν τούτοις; ἑνὸς μὲν ὅτι ἃ 
΄“ἌῸΦΨ “Ὁ ' γχῳ 2 ν) 

ψυχῶν εἶσι λογικῶν αἵ μεταβολαὶ πᾶσαι μόνων ἢ ἀπ᾿ ἀν- 

4 μήτε, οΥ. ὅοἢ. ὅ λέγων 6 οἵ. 11ὅ, 8 προ- 
βλημ...»ν δῷο, οοἴθγῶ ΗΡ 9 μόνων βιβλίον, οΥ. ὅσοι. Πρίμαθ 
] ἐν τννίφοσπερ... τῇ... οούογω ΗΡ 10 τοῦ πρ λατος εἰρ. Ηῦ 

11 βἀᾷ, 08. | δεύτερον ἀπαν- ἀθδυταρδὶ ἂρ ΗΡ͵. 12 ϑ'.... 
ραν ΘρῸ, ὑούστα γν. Ηῦ 18 48]. ὅ08., καϑορῶσιν {5. 16 ὡς 
ἅμα (ὄντα ἢ. 
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ϑρώπων εἰς ἄλογα μετιουσῶν ἢ ἀνάπαλιν ἢ ἀπ᾿ ἀρρένων 
2 

εἰς ϑήλεα | ἢ ἀνάπαλιν ἢ ἀπ ἀλόγων εἰς ἄλογα, δευ- 3. 180υ. 
ὔ Ἁ [μ Δ 2 27 » - “4 - 9 ᾿ τέρου δὲ ὅτι αἱ εἰς ἄλογα μετοιμήσεις τῶν ἀπὸ γῆς εἶσιν 

ψυχῶν. ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προελϑουσῶν, τρίτου 
δὲ ὅπως ἐγνώριζεν ὃ τούτων ἄγγελος τῶν ϑεαμάτων τὰς ἐξ ὅ 

ἀνθρωπίνων βίων ἢ ἐξ ἀλόγων ὡρμημένας᾽" καὶ δεδειγμένων 
πάντων οὐκ ἀπιϑάνως ἕπεται τρία μετὰ ταῦτα συγγενῆ 
τούτοις διασκέψασϑοανι προβλήματα καὶ τὰ δοκοῦντα περὶ 
αὐτῶν εἰπεῖν" ὧν ἕν μέν ἐστιν, εἶ πᾶσαν ψυχὴν εἰς γένεσιν 
κατιοῦσαν εἰς ἄλογα ξῷα κατιέναι δυνατόν, ἢ ἔστιν γένος 10 
ψυχῶν τῆς τοιαύτης ἄδεκτον ἀποπτώσεως" ἕτερον δὲ εἰ πᾶν 
ἄλογον ξῷον ἔχεν ψυχὴν ἐφεστῶσαν λογικὴν ἔξωϑεν. καὶ 

μ τ ψᾳῳ » Ὥ οὖν ἄλλως ψυχοῦσϑαι καὶ ταῦτα δυνατὸν ἢ διὰ ψυχῆς λο- 
- ΗΝ . . . -»" Ἁ 2 » . ’ Ἁ 

γικῆς δυναμούσης τὴν ἐν αὐτοῖς ψυχὴν ἐνοῦσαν" τρίτον δὲ 

εἰ διὰ πάντων ἀλόγων ξῴων ἡ κάϑοδός ἔστι τῶν λογικῶν τῦ 
“- Ἁ Ἁ ᾽ ΄-- λ) 2 ἢ Ὰ4 

ψυχῶν κατὰ τὴν Πλάτωνος ψῆφον. καὶ εἰ μέχρι τούτων 

μόνων. 

Τούτων δὲ τῶν τριῶν τὸ μὲν πρῶτον ξητοῦντες οὐδαμοῦ 
τὸν Πλάτωνα σαφῶς διορίζοντα τὰς πιπτούσας εἰς ἁλογίαν 

᾿ ΒΕ » Φ ς.,2 2 » ᾿ 2 ψυχὰς καὶ ἁπτώτους εὕρομεν ἀπ΄ ἀλλήλων, πᾶν δὲ τούὐναν- 30 

τίον ἐνδειμινύμενον. ὡς ἄρα πάσας οἴεται τοῦτο πάσχειν τὸ 
πάϑος. καὶ γὰρ ἐν Τιμαίῳ [ν». 425] πρὸς πάσας ὃ δημι- 

ουργὸς τὰς ψυχὰς λέγων τοὺς εἰμαρμένους νόμους τὴν 
ἁμαρτοῦσαν εἶπεν ἥξειν καὶ εἰς ϑήρειον φύσιν. μὴ διελό- 
μενος ὅτι τισίν ἐστι τοῦτο προσῆκον ψυχαῖς καὶ οὐ πάσαις" 36 

Δ 2 [ ζε] Χ ΑΝ ’ 2 
καὶ ἐν Φαίδρῳ ἴν». 2485 5ᾳ.] τὴν μὲν φιλοσοφήσασαν εἰς 

Α 9 7 »} - κ Ο Α ’ “ τὸ αὐτό φησιν ἀφικνεῖσθαι, τρὶς ἑλομένην τὸν βίον τοῦτον, 
Χ Α 2 Α Α -ο , - λ] 9 2) τὰς δὲ ἄλλας μετὰ τὸν πρῶτον βίον χωρεῖν καὶ εἰς ἄλογα 
΄- ἤ ΄᾿ὔ 2 ΄-΄ῳ ξῷα πιπτούσας, οὐχὶ γένει ψυχῶν ἀλλ᾽ εἴδει [ ξωῆς ἀπο- 3. 181:. 

δοὺς τὴν τοιαύτην πτῶσιν. ὡς καὶ τῆς φιλόσοφον βίον 80 
ἑλομένης, εἰ μὴ ἀδόλως φιλοσοφήσειεν, ταὐτὰ ταῖς ἄλλαις 

20 ηὕρομεν 08. 24 ϑήριον 29 πίπτουσαν, ΟΟΥ̓Υ. ὅ08. 
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πάσχειν οὐκ ἀπεγνωσμένης παρ᾽ αὐτῷ" καὶ ἐν αὐτῷ μέντοι 
» » , Ὄ - 7 2 2 -» 

τῷδε τῷ μύϑῳ ΙΡ. 6185] ψυχῆς τάξιν οὐκ ἐνεῖναι προ- 

είρηκεν διὰ τὸ ἄλλον αἵρεῖσϑαι βίον. καὶ οὐδ΄ ἐνταῦϑα 
Ὃν» ΄ἷῷὺ τῳ ν τῳ τινὸς ψυχῆς ἔφη μὴ ἐνεῖναι τάξιν, ἀλλὰ ψυχῆς ἁπλῶς. 

ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων τούτων εἶναι συλλαβεῖν πᾶσαν αὐτὸν 

ψυχὴν ὑπομένειν τὴν μεταβολὴν ταύτην μὴ ἀπογιγνώσκειν. 
ΤΕ δὲ δὴ τὰς ἡρωικὰς ψυχὰς ἐξηλλάχϑαι τῶν καλουμένων 

2 ἀνθρωπίνων κατ΄ οὐσίαν ὑπείληφεν, εἰκάξειν ἔξεστιν, ὅτι 
ταύτας τὰς} μέχρις ἀνθρώπων κατάγει, καϑάπερ τὰς ἀν- 

10 ϑρωπίνας μέχρι ϑηρίων. Ὅτι δὲ ἐκεῖνο Πλατωνικόν ἐστιν, 
Ὰ ἋἋ ᾿ -" 2 - ὔ , πΙ λάβοις ἂν ἔκ τε τῶν ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ [1ΠΠ 0. 891] 

ῥηϑέντων πρὸς τοὺς μυϑοπλάστας καὶ ἐπιτιμηϑέντων, ὡς 
3 ’ Α Φ’ 9 ΝΑ ’ -“- ᾿ 5 29 ἀνθρώπων τοὺς ἥρωας οὐδὲν βελτίους ποιοῦντας καὶ ἐπ 
ἐκείνους πάϑη προσήκοντα ἀνθρώποις ἀναπέμποντας. καὶ 

ι ἐξ ὧν ἐν Κρατύλῳ ἴρ. 8971 5..] τῶν δαιμόνων καὶ τῶν 
2 ͵ 2 ἤ Α --» ς 4 ΦΙ -ὭὋ Α δ ἀνθρώπων ἐν μέσῳ τὸ τῶν ἡρώων ἔταξεν φῦλον, [καὶ] ὡς 

»"»- ἢ» οἱ δαίμονες τῶν ἡρώων ὑπέρτερον κατὰ τὴν οὐσίαν, οὕτω 
τοὺς ἥρωας τῶν ἀνθρώπων ὑψηλοτέρους ϑέμενος" καὶ ἐπὶ 
τούτοις ἀπὸ τῶν ἐν Νόμοις διωρισμένων [ΤΥ ». 711], 

ἐν οἷς ὡς ϑεῶν ἱερὰ καὶ ϑυσίας καὶ δαιμόνων. οὕτως καὶ 

τῶν ϑεῶν παίδων ἐδοκίμασεν σέβειν τοῖς ξαυτοῦ τροφίμοις, 
ἐφεξῆς τάττων ϑεοὺς δαίμονας ἥρωας ἀνθρώπους, ὅσίας 
ἐξηλλαγμένας καὶ ψυχῶν γένη τέτταρα ποιῶν. ϑεῖον δαι- 

’ὔ ς Α 9 ἢ ’ἤ Ἁ » Α 

34 μόνιον ἡρωνκὸν ἀνθρώπινον. καϑάπερ καὶ ἐν Κρατύλῳ 
ἔ 181ν. [Ὁ. 897-899] | τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἐπισκοπῶν διώρισεν. 

9 3 -»“Σ᾿- Ἁ Χ - Ἁ 2 2 ; εἰς γὰρ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα συχνὰ ὄντα ἀποβλέψας τις 
εἰκάσειεν ἄν, ὅτι τὰς ἡ ὰ ἧς, ἃς ἁ λεῖ παῖδ γι . τὰς ἡρῶνμκὰς ψυχὰς. ἃς ἀἁποναλξι παιῦας 

ϑεῶν, οὐ κατάγει καὶ εἰς ϑήρειον φύσιν ὡς τὰς ἀνθρώπων 

(οὐδὲ γὰρ ἂν ἔτι τῇ οὐσίᾳ διαφέροιεν, ὁμοπαϑεῖς οὖσαι τῶ γὰρ ῇ α διαφέροιεν, ὁμοπαϑεῖς οὖδαι τῶν 

δι 

2 [π- 

9 δαὺ τὰς ἀ6]. δῦ καὶ τορομπῖὺ ὅοῃ, - 16 καὶ 46]. 568. 
20 ἐν οἷς ὡς ΜΔ81] ἐνοισων 281 τοὺς ἑ. τροφίμους 868. (οχ ΡΙ. 
ἸΙορ, ΝΠ 8048) 22 ἐφεξῆσ (φ 1γ.}] φε θσχρ. τη 20 συγχνὰ 

28 οὗ Ἰορ. ΙΧ 889, Χ 9108 |[ ϑήριον 
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ἀνϑρωπίνων ὀνομαξομένων ψυχῶν), ἀλλ᾽ εἰς ἀνθρώπων βίους, 
ὥσπερ τὰς δαιμονίας οὐδ᾽ εἰς ἀνθρώπων βίους ἀπτώτους 

οὔσας εἰς γένεσιν. ᾿ 

Ἔοικεν δὲ καὶ τὰ πράγματα τοῖς λόγοις τούτοις συμ- 
βαίνειν. δεῖ γοῦν πανταχοῦ ταῖς μεσότησι συμπληροῦσϑαι 
πᾶσαν τῶν ὄντων σειράν᾽ ὡς οὖν ἐπὶ τῶν σωμάτων οὐκ 
ἀπὸ τῶν ἀιδίων εὐθὺς τὰ πάμῳφϑορα τὴν γένεσιν ἔσχεν, 
ἀλλὰ τὰ μεταξὺ τούτων ἀΐδιά τε ὄντα καὶ οὐκ ἀίδια, καϑά- 
πὲρ τὰ- στοιχεῖα τὰ ὑπὸ σελήνην, οὕτως ἄρα καὶ τῶν ψυχῶν 
οὐκ ἀπὸ τῶν ἀεὶ ἄνω μενουσῶν αἵ πᾶσαν ὑπομένουσαι 
πτῶσιν ὑπέστησαν, ἀλλὰ μέσαι τούτων (αἵδ᾽ πίπτουσαι μέν, 

ἐπιστρέφουσαι δὲ εἰς τὰς ἀρχάς, πρὶν εἰς βάϑος πεσεῖν. εἰ 

δὲ ταῦτα κρατοίη, καὶ ὅσα ἐν Τιμαίῳ λέγει ὃ δημιουργός, 
καὶ ὅσα ἐν Φαίδρῳ γέγραπται περὶ τῶν πρώτας καϑόδους 
ποιησαμένων ψυχῶν, καὶ τὸ ψυχῆς μὴ ἐνεῖναι τάξιν ἀνοί- 

σομὲν εἰς τὸν κοινὸν περὶ ἁπασῶν λόγον κατιουσῶν εἰς 

γένεσιν ἐν γὰρ ταύταις εἶναι καὶ τὰς πιπτούσας ἐπ᾽ ἔσχα- 
τον, καὶ διὰ ταύτας συνείρειν αὐτὸν τὰ ἑπόμενα ταῖς ποι- 

κίλαις αἱρέσεσιν, καὶ τοὺς περὶ τῶν δευτέρων καὶ τρίτων 
βίων τύπους εἰς ταύτας δρᾶν, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς πάσας τὰς 

κατιούσας ὁπωσοῦν ἐκεῖθεν δεῦρο ψυχάς. καὶ γὰρ ἐξ ὑπο- 
ϑέσεως λέγει τὰ ἐπακολουϑοῦντα ταῖς ἁμαρτούσαις" εἶτε 

τινὲς εἶεν 1 διὰ τὴν ἄχραντον ζωὴν ἀναμάρτητοι, ταύτας ξ. 188. 
τῶν ἄλλων ἐξῃρῆσϑαι ψυχῶν. εἶἴκτεν τινὲς ποικίλων αἷρέ- 
σεῶν καϑαρεύουσαι, τούτων εἶναι καὶ τοὺς βίους μονοειδεῖο. 

Τούτου μὲν δὴ τοῦ προβλήματος πέρι τοσαῦτα γράφομεν 
ἐφιστάντες. 

Ὅτι δὲ εἰς πᾶν ξῷον κατάγει τὴν λογικὴν καὶ ἀνθρω- 

πίνην ψυχήν, δῆλον μέν ἐστι καὶ ἐξ ὧν ἐν τῷ μύϑῳ τούτῳ 

11 οοτηχηδὺθ ροϑὺ τούτων αἰδύ. Ξοῃ., δὖ βούῖρογθ ἀθρθρδὺ 
μέσαι (τινὲς 16 δὴ λόγον {τῶνδ 18 διὰ ταῦτα, ΟΟΥΥ. 
ΞΟΠ, 2422 ἐπακολοῦντα Θὖ 58. οὗ" (510) [εἴτε] εἰ δ: 28. ὑογύίϑτη 
αὐυϑοβύϊομθιῃ δηΐθ δἰύθγϑιῃ ΔΌΒΟΙνΙὐ 

ἘΘ ὅ 
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προείρηκεν [ρ. 6185], ὅτι βίον πάντων ἦσαν ξῴων προκεί- 
μενοι ταῖς ψυχαῖς" εἰ γὰρ πάντων, ἔοιμεν ἡ ψυχὴ πᾶσιν 
ἐγκαταδεῖσϑαι ζῴοις, πτηνοῖς ἐνύδροις χερσαίοις" δῆλον δὲ 
καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Τιμαίῳ ἴρ. 91.54.1] ῥηϑέντων, ἐν οἷς διὰ 

πάντων ἄγει τῶν ἀλόγων γενῶν τὰς ἐν ἀνθρώποις ἀφρο- 
σύνῃ συμβεβιωκυίας ψυχάς, ἡμέρων τε καὶ ἀγρίων. καὶ 

ἔοικεν τῆς εἰς φυτὰ μόνα πτώσεως αὐτὰς ἐξαιρεῖν καὶ ταύτῃ 

τοῦ Ἐξωπεδοκλέους διαφέρειν, ὅς φησιν καὶ ϑάμνος 

γενέσϑαι. ποτέ, καϑάπερ οἰωνὸς καὶ ἐξ ἁλὸς ἔμπορος 
ἰχϑύ ἊΣ προσήκειν ἡγούμενος αὐτὸς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν 
μὴ εἰς τὰ πορρωτάτω τῆς ἀνθρωπίνης ἐξολισϑάνειν ξωῆς, 

ἀλλ᾽ εἰς τὰ καὶ αἴσϑησιν ἔχοντα τρανεστέραν διὰ τὴν λογι- 

κὴν ζωήν (ἧς εἰκὼν ἡ αἴσϑησις), καὶ τὴν κατὰ τόπον 
κίνησιν διὰ τὴν αὐτοκινησίαν (ἧς εἰκὼν ἡ τῶν ζῴων κατὰ 

τὸ τόπον μάλιστα κίνησις). καὶ δρᾷς πάλιν τὴν συμφωνίαν 
τῶν δογμάτων ὡς γὰρ τὰς ἡρωιπὰς ψυχὰς ἄγει μέχρις ἀν- 
ϑρώπων. ἀλλ᾽ οὐ μέχοις ἀλόγων, οὕτω τὰς ἀνθρωπίνας 
μέχρις ἀλόγων, ἀλλ᾽ οὐ μέχρι φυτῶν. ὅτι γὰρ οὐ κατὰ τὸν 
Ἐμπεδοκλέα καὶ αὐτὸς ἐνδεῖ καὶ φυτοῖς τὴν ψυχὴν τὴν 

40 ἀνθρωπίνην. δηλοῖ μὲν καὶ ὁ Τίμαιος, τὰς τῶν ἕῴων 

γενέσεις ἀπὸ ταύτης πάσας διατιϑείς, τὰ δὲ φυτὰ λέγων 
[». 7175] ἄλλαις αἰσϑήσεσιν κεραννύντας τροφῆς ἕνεκα τῶν 

δ188ν. ζώων δημιουρ[[γῆσαι τοὺς ϑεοὺς} καὶ μέτοχα πονῆσαι 
τοῦ τρίτου [εἴδους] τῆς ψυχῆς, τῆς ἐπιϑυμίας δήπου λέγων᾽ 

οὁ5 δηλοῖ δὲ καὶ ὁ ἐν Φαίδωνι [Ῥ. 815 8α.] Σωκράτης, εἰς τὰ 

τῶν ξῴων γένη μεϑιστὰς τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἄλλην εἰς 
ἄλλα κατ᾽ ἄλλο ξωῆς εἶδος, ἀλλ᾽ οὐκ εἰς φυτὰ καϑάπερ 
ἐκεῖνος. 

οι 

1 Φ 

Τούτων δὴ οὖν διηρϑρωμένων ἡμῖν ἐπὶ τὸ τρίτον ἐλ- 7 

7 ὃ ῃ μόνης" | ἐξαίρειν, ΟΟΥΤ. 50}. 8. οἵ Ἐπαρθά. 884 δύ. 
ἤδη γάρ στοτ΄ ἐγὼ γενόμην κοῦρός τε κόρη τε ϑάμνος τ᾽ οἰωνός 
τε καὶ εἶν ἁλὶ ἔλλοπος ἰχϑύς 28 δημιουργοὺς Η (ΒϑηιοΪα 8), 
δημιουργῆ Ῥοῦϊτιβ 1601 26 εἶγ, οοῦν. Η 



994. ΠΡΟΚΛΟΥῪ 

ϑόντες τῶν προλειμένων εἰς ξήτησιν εἴπωμεν. ὅτι τὸν μὲν 

Τίμαιον οὐκ ἄν τις ἀμφιβάλλοι λέγειν, ὅτι πᾶσι τοῖς 
ἀλόγοις ἀπὸ ψυχῶν ἐστιν εἰς αὐτὰ μετοικησασῶν ἐξ ἀν- 
ϑρώπων ἡ ψύχωσις" δόξειεν δ᾽ ἂν ὁ ἐν Φαίδρῳ [ρ. 249] 
Σωκράτης καὶ ἕτερον αὐτῶν εἰδέναι τρόπον ψυχώσεως καὶ 
οὐκ ἀπὸ λογικῶν ψυχῶν μόνων, ὁπόταν λέγῃ καὶ ἐκ ϑη- 
οέου ψυχὴν ἀφικνεῖσϑαι πάλιν εἰς ἄνϑρωπον. ὅς ποτε 

ἄνθρωπος ἦν" οὐ γὰρ ἦ γε μήποτε ἰδοῦσα τὴν ἀλή- 
ϑειαν, φησίν, εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆμα" σαφῶς καὶ αὖ- 

τός, ὥσπερ καὶ ᾿ἀριστοτέλης [6 ἀπίτηθ 1 8 ρ. 401" 22] 
ἀξιοῖ, διορίζων μὴ τὴν τυχοῦσαν ψυχὴν εἰς τὰ τυχόντα σώ- 
ματα εἰσδύεσϑαι καὶ κατατάττεσϑαι ἐν αὐτοῖς καὶ συμπλη- 

ροῦν ἕῷον ἕν. τὴν μὲν γὰρ ἀνθρωπίνην ψυχὴν ἐν ἀλόγῳ 
γενέσϑαι δυνατόν, ἔξωϑεν σχετικῶς συνοῦσαν (ὅπου γε καὶ 
ἐν ἡμῖν δαίμονος σχέσιν πρὸς τὸ ξῷον ὃ Τίμαιος [Ρ. 4154] 

τῇ "λογικῇ ψυχῇ δέδωκεν" πολλῷ δὴ οὖν τῷ ἀλόγῳ μᾶλλον 

ὡς δαίμων ἐφέστηκεν, διὰ τῆς ἁλογίας δηλονότι αὐτῷ 
συναφϑείς), τὴν δὲ ἄλογον ἐν κατατάξενι μὲν γενέσϑαι ἔν 

ἀνθρώπου σώματι πάντως ἀδύνατον διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. 
τῇ ἀλόγῳ ζωῇ τοῦ ἀνθρωπείου σχήματος μὴ συμβαίνοντος 

(τοῦτο μὲν γάρ, φησίν ὃ Τίμαιος [ρ. 905], εἰς οὐρανὸν 

ἀναπρεμάννυσιν ] τὴν κεφαλὴν δειμνῦον ὡς ἔστι ξ. 188τ. 

φυτὸν οὐκ ἔγγειον ἀλλ᾽ οὐράνιον, ἐκείνη δὲ κάτω 
βλέπει καὶ οὐδὲν ἔχει πρὸς οὐρανὸν ἀνανεῦον), ἔξωϑεν δὲ 

ἐφεστάναι τῇ ἀνθρωπίνῃ ψυχῇ κατὰ σχέσιν, ὡς ταύτην τῷ 

ἀλόγῳ. φαμὲν ἀδυνατώτερον" ποῦ γὰρ λόγῳ τὸ ἄλογον ἔχει 

φύσιν ἐφεστάναι; Τοῦτο τοίνυν τοῦ “Σωκράτους λέγοντος, 

ῦς ποτε ἄνθρωπος ἦν εἰς ἄνϑρωπον μετιέναι. δόξειεν 

ἄν τις καὶ ἄλλος εἶναι ψυχώσεως τρόπος τῶν ἀλόγων ἀπὸ 

1 εἴπομεν, οοΥτ. ὅ0ῃ.  τῶὥν 2. ἀμφιβάλον 18 οἷ Ῥ. 384, ὃ 
ἴῃ Τίτη. 8129 βαα. 11 δῆλον, οοτΥ. ὅ0Ή. 2ὅ ταύτηι τῶν 
ἀλόγων, οΟΥ. 50. 21 τοῦτο 50}.] τὸ (ροββὶβ οὐΐϑιη τοῦτον 
οὖν τοῦ) | λέγοντεσ, ΟΟΥΥ. ὅ0Β. 

μι 0 

1ὅ 

20 

20 
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τῆς ἰδίας ἐκείνων ψυχῆς, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης 
μόνης, ὥσπερ δοκεῖ λέγειν ὃ Τίμαιος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
τὴν τοῦ Σωκράτους δόξαν ἐπαναγαγεῖν δυνατὸν εἰς τὴν 
τοῦ Τιμαίου παράδοσιν - ἔστω γὰρ ἐν ἅπασι τοῖς ἀλόγοις 
ἀνθρωπίνη ψυχή . μετὰ δὲ ταύτης ἡ ἰδία τοῦ ἀλόγου ξῴου 
καὶ πρὸ ταύτης" αὕτη οὖν ἐπάνεισιν εἰς ἄνϑρωπον ἡ ἐν 
σχέσει ψυχοῦσα τὸ ἄλογον, ἀλλ᾽ οὐχ ἡ ἐν "ατατάξει (καὶ 
τοῦτο ἂν λέγοι καὶ ὃ Σωκράτης λέγων οὐ γὰρ ἥ γὲ μή- 
σοτε ἰδοῦσα τὴν ἀλήϑειαν εἰς τόδε ἥξει τὸ σχῆμα; 
τὴν μηδέποτε ἰδοῦσαν τὴν ἀλήϑειαν ἐκείνην λέγων τὴν πρὸ 
τῆς ἀνθρωπίνης ψυχώσασαν τὸ ἄλογον καὶ ποιήσασαν ἐξ 
ἑαυτῆς καὶ ἐκείνης ξῷον ἕν ὅλον) -- καὶ τὴν τοῦ Τιμαίου 
μέντοι πρίσιν εἰς τὴν πᾶσιν πρόχειρον τοῦ Σωκράτους δόξαν 
περὶ τῆς διττῆς ψυχώσεως" καὶ γὰρ εἰ εἰς πάντα ἄλογα 
ζῷα δυνατὸν χωρεῖν ψυχὴν ἀνθρώπου καὶ πάντα δι᾽ ἑαυτῆς 
ψυχοῦν, ἀλλ᾽ οὔπω λέγεται ὅτε καὶ μόνη ψύχωσις αὕτῃ 
τῶν ἀλόγων ἐστὴν ὑπὸ τοῦ Τιμαίου" κωλύει τοίνυν οὐδὲν 
δύο τρόπων ὄντων τῆς ψυχώσεως τὸν ἕτερον μὲν μόνον. 

ἐ 188ν. ἐκλέξασϑαι τὸν Τίμαιον δι᾿ αἰτίας εὐλογίστους, ἃς εἶς- 
20 

25 

πομὲν ἕν τοῖς εἰς τὸν Τίμαιον ἐπδεδομένοις, μηκέτι δὲ 
προσϑέντα καὶ ὅτι μόνον οἴεται τοῦτον εἶναι ψυχώσεως τῶν 
ἀλόγων τρόπον, χώραν διδόναι καὶ ταῖς τοῦ Σωκράτους περὶ 
ἀμφοτέρων ἐνδείξεσιν. 

Ταύτῃ δὲ συμφωνεῖν δυναμένων ἀλλήλοις αὐτὸ καϑ' 
ἑαυτὸ τὸ δόγμα λοιπὸν ϑεωρίας ἐστὶν ἄξιον. εἴτε καὶ πᾶν 
ζῷον ἄλογον μόνως ψυχοῦται ἀπὸ τῆς ἀνθρωπίνης ψυγῆς. 
εἶτε καὶ ἔστιν ἄνευ ταύτης ἰδία τις τῶν ἀλόγων ψύχωσις. 
τὸ μὲν οὖν ἑκάστῳ τῶν ἀλόγων ξῴων παρεῖναι Ἐκ δόξειεν, 
ἵν᾽ ἔχοι τὴν προσεχῶς ἐμπνέουσαν αὐτὸ ξωήν, τῆς ἐν κατα- 

8 ἐπαναγεῖν ταῖ, γα 58. τα 4 ἔστιν ὅ'0Β. 12. 8 ἐκεί- 
νου 980 πῶδο οοιπιηθη αν ὉΘΥΒ Ῥουπη (οὗ 8158 866.) 
28 816 αὐ]ὰ ῬΘυῖββθ ρυϊθνουῖτη: ψυχὴν ἀνϑρωπίνην ὀρϑῶς ἂν 
ἔχειν (ϑοι. ἂν ὑδῃύαχμα ροβὺ δόξειδν 5ῈΡΡὈ1.) 
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τάξει διὰ τὴν ἐν τῷ σώματι τῷ ᾿σκιδναμένῳ᾽ κατάταξιν 
αὐτῆς ξαυτὴν συνέχειν ἀσϑενούσης καὶ δεομένης ἄλλης ἔξω- 
ϑὲεν τῆς ξῳογονεῖν αὐτὴν δυναμένης ἀποσβεννυμένην, ὥσπερ 

καὶ τὸ σῶμα ἐν ᾧ ἔστιν. τὸ δὲ αὖ εἶναί τινα ζῷα ἄλογα 
καὶ μὴ ὑπὸ ψυχῆς ἀνθρωπίνης ἕῳογονούμενα πιστὸν διὰ 
τὸν τῆς μεσότητος λόγον" εἰ γὰρ τὰ μὲν φυτὰ τοῦ τρίτου 
μετέχει τῆς ψυχῆς εἴδους, ἄδεκτα ὄντα ψυχῆς ἀνθρωπίνης, 
τινὰ δὲ τῶν ἀλόγων ξῴων ὑπ᾽ ἀνθρωπίνης ψυχοῦται ψυχῆς͵ 
εἶναι δεῖ που καὶ τὰ μέσα τούτων, μετέχοντα μὲν πάσης τῆς 
ἀλόγου ξωῆς καὶ ταύτῃ πρείττονα τῶν φυτῶν ὄντα, χωρὶς 
δὲ ἀνθρωπίνης εἰς αὐτὰ παρούσης ψυχῆς ξῶντα καὶ ταύτῃ 
τῶν καὶ ἐκείνης μετεχόντων χείρονα" καὶ ταῦτα ἄλλοτε ἄλλα 

γίνεσϑαι. καϑάπερ καὶ τῶν ἀνθρώπων ἄλλοτε ἄλλοι δαι- 
μονίας ἐπιπνοίας μετέχουσιν. τοῦτο μὲν οὖν ἐπιστάσεως 
ἄξιον" καὶ παραβλητέον τῷ τῆς μεσότητος λόγῳ τὸν ἀπὸ 2. 184τ:. 

τοῦ δεῖσϑαι τὰς τῶν ἀλόγων ψυχὰς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς 
εἰς τὸ συνέχεσϑαι παρ᾽ αὐτῆς. μήποτε γὰρ τοῦτο μὲν καὶ 
ἀπὸ τῶν ἐφεστώτων αὐταῖς δυνατὸν ὑπάρχειν, ἄνευ δὲ μεσό- 
τητος ἢ οὐσίας ἢ ζωὰς ἢ γνώσεις ἀδύνατον παραγενέσϑαι. 
καὶ δεῖ τινα καὶ ἀλόγων εἶναι ξῴων φύσιν ἰδίαν ἔχουσαν 
ψύχωσιν, ὥσπερ καὶ τῶν φυτῶν, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ψυ- 
χὴν ἁμαρτοῦσαν ἐνδύεσϑαι τὴν ἐκείνων ζωὴν καὶ παρὰ 
φύσιν" οὐκ ἂν παρὰ φύσιν οὔσης τῆς μεταστάσεως, εἶ μὴ 
δυνατὸν ἦν ἄλλως ψυχοῦσϑαι τὰ ἄλογα, καϑ᾽ ἕνα δὲ μόνον 
τρόπον διὰ ψυχῆς ἀνθρωπίνης. οὐδὲν γὰρ ἐκ τοῦ παρὰ 

14 

φύσιν ἴ μόνον ἀεὶ γίνεται κατὰ φύσιν" τὸ οὖν πάντα γεν-- 
νᾶσϑαι παρὰ φύσιν πλὴν ἀνθρώπου παντελῶς ἄτοπον. ὅτι 
δὲ παρὰ φύσιν ταῖς ἀνϑρωπέναις ψυχαῖς ἡ εἰς τὰ ἄλογα 
μετάβασις. οὐ τὰ λόγια μόνον διδάσκει λέγοντα ϑεσμὸν 

1 οὗ ἀθ οἵ. οβϑἹάᾶ. 48 6 οὗ ». 888,10 9 δεῖ που] δή 
που (βίτη. 50.) 26 μόνον] γινομένου. ὕ5. αὐοα 5δηθ6 58Ὁ- 
ΘΙ μα τη οϑὺ 29 οὗ ἀθ οὐ. ομϑ]ά. 62 



ἘΠΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ 99. 

ἀπαὶ μακάρων εἶναν τοῦτον ἄλυτον, τὴν ἀνϑρώπου 

ψυχὴν 
αὖτις ἐπ᾿ ἀνθρώπων περάαν βίον, οὐκ ἐπὶ ϑηρῶν 

“ῳ 9 Ἂκῳ ὡς τῆς εἰς τὰ ϑηρία μετοικήσεως ἀϑέσμου ζωῆς ἐκγόνου: 
5 οὔσης" ἀλλὰ καὶ Πλάτων, ἁμαρτουσῶν ψυχῶν εἶναι τὴν 
τοιαύτην ψύχωσιν τυϑέμενος. ἄτοπον δὴ τὸ μόνην καὶ πᾶ- 

Α » 95ὴ 2 » Ἁ Χ 5 4 
σαν τὴν τῶν ἁλόγων συστασιν κατὰ φύσιν μὴ εἶναι, καὶ 

φυτῶν καὶ Σ ἀνθρώπων κατὰ φύσιν γινομένων. τίνι γὰρ 

ἔσται κατὰ φύσιν; ταῖς ψυχαῖς: ἀλλὰ πᾶσαι παρὰ φύσιν 
10 ζῶσιν ἐν τοιούτοις οὖσαι σώμασιν" ἀλλὰ τοῖς σώμασιν; ἀλλ᾽ 

3 δὲ , Α , - - 3, 2 ,ὔ ᾿ , οὐδὲ τούτοις κατὰ φύσιν, ψυχῶν οὖσιν ὀργάνοις παρὰ φύ- 
σιν αὐτοῖς χρωμένων᾽ πᾶν γὰρ ὄργανον κατὰ φύσιν ἐστὶν 

»- ’ ᾿ Α ᾽ 2 Α Ἁ Α ᾽ 2 

τοῦ χρωμένου κατὰ φύσιν. εἰ δὲ δὴ καὶ δαιμόνων ἔστιν 

ιά φῦλον ἄλογον καὶ οὐ πᾶν τὸ δαιμόνιον λογικόν --- ἐπεὶ ] 
δ. 18άν. πῶς ἡ Διοτίμα φησὶν τὴν γοητείαν καὶ οὐ τὴν ἕερα- 

τιμὴν μόνην γίνεσθαι διὰ τοῦ δαιμονίου γένους, εἰ μὴ πρὸς 

ἢ λογικῷ τι δαιμό ὶ ἄλογον ἦν; (ὃ δὴ καὶ τὰ λό τῷ λογικῷ τι δαιμόνιον καὶ ἄλογον ἦν; (ὃ δὴ καὶ τὰ λό- 
, -»Ὕ 

για πυσὶν ἀπεικάξειν εἴωϑεν καὶ πηρὸν ἀποκαλεῖν ὡς 
.“ Α ’ 2 - 5. Ἀ »} Α μ νοῦ καὶ διανοίας ἄμοιρον) ---- πῶς οὐχὶ καὶ ϑνητὸν ἔστιν 

980 τί μόνως ἄλογον γένος ψυχῆς ἀνθρωπίνης ἀμέτοχον; οὐ 
γάρ που κἀκεῖνο φήσομεν ὑπὸ τοιαύτης γεγονέναι ψυχῆς 
ἀΐδιον ὄν, οὐδὲ ἀιδίου γένους ἀλόγου καὶ ἄνευ ἀνθρωπίνης 
ὄντος ψυχῆς ϑνητὸν ἀδύνατον εἶναι τοιοῦτον φήσομεν. ἔτι 
δὲ ἑκάστην τῶν ἰδεῶν μὴ κατὰ τὴν ξαυτῆς ἰδιότητα τῶν 

΄ ΡΒ - 2 Ἁ ᾽ὔ - - λ Φ 9 
45 ζῴων εἴδη γεννᾶν, ἀλλὰ πάσας δεῖσθαι μιᾶς, πρὸς ἣν ἄντι- 

4 - 2 ᾽’ὔ Ἁ ῳ -““ 2 ὔ 

διήρηνται, παντελῶς ἄτοπον. δεήσονται γὰρ αἵ τῶν ἀλόγων 
4 ν, ῳ Λῳ ζω, «ἡ ξῴων ἰδέαν μιᾶς πᾶσαι τῆς ἀνθρώπου διὰ τὴν ἀνθρωπίνην 

ψυχήν, ἄνευ ταύτης ἵππον ἢ κύνα ἢ λέοντα γεννήσασϑαι 
μὴ δυνάμεναι μηδ᾽ ἄλλο τι ξῷον, εἰ δι᾿ ἐκείνης πᾶσαι 

80 ψυχοῦσιν τὰ τῇδε ξῷα, τρόπον δὲ ἄλλον ἀδυνατοῦσι ποιεῖν 

8 γενομένων, ΟοΥτ. ἴ8. 1ὅ οἵ, Ρ]. βγιῶρ. 3025 17 οἵ. 
Ἃ6 οὐ. ομϑδὶᾶ. 4δ 21 κἀκεῖνο 80. ἀδοιδοησχῃ σθητβ ἰσταύϊο- 
816 [ ἀπὸ ἴ8. 2ὅ ἀντιδιήιρηται, οοΥΥ. 6Π. 29 εἰ 5. ἡ 

Ῥκοσσῦβ, θᾶ. Ἐ ΤΟΙ]. 11. 22 
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κύνας καὶ ἵππους καὶ λέοντας καὶ ἕκαστα τῶν ἄλλων ἕξῴων. 

τί οὖν ἐστιν ὃ δὴ γεννῶσιν; τὸ μὲν γὰρ εἶδος ἐξ ἄλλης 

παραγίνεται τοῖς ξῴοις ἰδέας τῆς ἀνθρωπίνης εἰ δὲ τὴν 

ὕλην ὑφιστᾶσι μόνην οἷον τὸ σῶμα τῶν ξῴων. οὐκέτι ξῴων ὕλην ὑφιστᾶσι μόνη μ ὕων, ; 
Υ̓ 9 9 ᾿Ὶ χν4 »“-7.ῸΝ ’ } 

ἔσονται ἰδέαι. ἀλλὰ ὕλης τῶν ξῴων, καὶ ταύτης ἀλλοτρίας 

τῶν εἰδῶν. οὐκ ἄρα μόνος οὗτός ἐστι τῆς τῶν ἀλόγων 

ψυχώσεως ὁ τρόπος, ἀλλὰ πρὸ τούτου πάντως τῶν ἰδίων 

ψυχῶν ἑκάστοις ἐστὶ γένεσις, πρὸ τοῦ παρὰ φύσιν τῆς κατὰ 

φύσιν ψυχώσεως οὔσης καὶ πρὸ τῆς μεριπμῆς τῆς κοινῆς 

πάντων τῶν ὁμοειδῶν᾽ ταῦτα καὶ τῆς Ὀρφικῆς ἡμᾶς ἐκ- 

διδασκούσης Ϊ ϑεολογίας. ἢ οὐχὶ καὶ Ὀρφεὺς [{τ- 2227 ξ. 1865. 
τὰ τοιαῦτα σαφῶς παραδίδωσιν, ὅταν μετὰ τὴν τῶν Τιτά- 

Ἁ ἤ , Ἅ 9 2 ’ ’ -ο“΄᾿ 
νῶν μυϑικὴν δίνην καὶ τὴν ἐξ ἐκείνων γένεσιν τῶν ϑνη- 

τῶν τούτων ξῴων λέγῃ πρῶτον μέν, ὅτι τοὺς βίους ἀμεί- 
βουσιν αἵ ψυχαὶ κατὰ δή τινας περιόδους καὶ εἰσδύονται 

ἄλλαι εἰς ἄλλα σώματα πολλάκις ἀνθρώπων" 
9 

οἱ δ΄ αὐτοὶ πατέρες τε καὶ υἱέες ἐν μεγάροισιν 
2 ; 95. Ἁ ’ 9 Α » 

εὐποσμοί τ΄ ἄλοχοι καὶ μητέρες ἠδὲ ϑύγατρες 
3 

γίνοντ ἀλλήλων μεταμειβομένῃσι γενέϑλαις. 
νὰ Ἁ ΙΑ Ἁ ς 3. 5 ’ ᾽ὔ 2 2 ,. ἕν γὰρ τούτοις τὴν ἀπ᾿ ἀνθρωπίνων σωμάτων εἰς ἀνϑρώ- 

“- - 2 πινὰα μετοίκισιν αὐτῶν παραδίδωσιν. τοῦτο δὲ οὐδ᾽ ἂν 
ς “Ὁ 

““ριστοτέλης ἀπαγορεύσειεν, εἴπερ ἀϑανάτους τε εἶναι δί- 
Ν Ἁ , αν [4 ἢ ,} 4 δωσιν τὰς ψυχὰς καὶ τῷ πλήϑει πεπερασμένας καὶ τὸν 

κόσμον ἀΐδιον ὧν τὸ μὲν καὶ λέγει καὶ δείκνυσιν, ἀίδιον 
εἶναι τὸν κόσμον" τὸ δὲ ὁμολογεῖ σαφῶς, ὅταν λέγῃ περὶ 
τοῦ δυνάμει νοῦ" καὶ τοῦτο μόνον τῶν ἐν ἡμῖν ἀϑά- 
νατον᾽ τὸ δὲ ἀναγκάξεται συγχωρεῖν, τὸ πᾶν ἀΐδιον πλῆ- 
ϑος εἶναι πεπερασμένον. 

Ρ οἱ 
ὅ ὥσονται, ΟΟΥΥ. 5. 18 ἐκείνων γένεσιν Ἡ, 1. ἐκ....... σιν 
14 λέγει, ΟΟΥΥΘΧΙ ΠΟ ἸΏΒΟΙᾺΒ ὑθ]χη: ἐὰν ἐλάλησεν Μᾶτο. 

ν. Ῥουρῇ. δδ, 24 ὅταν ἠσφαλίσατο ΟἈΔ]]1π16. 128, 8 (οἴ, πᾷ. 5. ν. 
ἐάν) [Ἷ9 γίνονται 21 μετοίκησιν Η 22. Οὗ ἸΤΩΡΥΊΤΩΙΒ 
46 ο8610 Τ ΄10---12 26 ἀ6 δηΐτηϑ 1 ὅ. 4808 28 27 οἵ. ἀθ 
ΟΆ6]Ο 1 8ὅ--- 

10 
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Ἔπειϑ᾽ ὅτε καὶ εἰς τὰ ἄλλα ξῷα μετάβασίς ἐστι τῶν 

ψυχῶν τῶν ἀνθρωπίνων, καὶ τοῦτο διαρρήδην Ὀρφεὺς 
[{τ. 228] ἀναδιδάσχει, ὁπηνίκα ἂν διορίξηται" 

οὔνεκ᾽ ἀμειβομένη ψυχὴ κατὰ κύκλα χρόνοιο 
ἀνθρώπων ξῴοισι μετέρχεται ἄλλοϑεν ἄλλοις" 
2 ᾽ 2. ὦ, ᾽ ’ 

ἄλλοτε μὲν ὃ ἵππος, τότε γίνεται . . ..... 

ἄλλοτε δὲ πρόβατον, τότε δ᾽ ὄρνεον αἰνὸν ἰδέσϑαι, 
᾽ 2 5 ’ » , ὔ -» 
ἄλλοτε δ΄ αὖ κύνεόν τε δέμας φωνή τε βαρεῖα, 

καὶ ψυχρῶν ὀφίων ἕρπει γένος ἐν χϑονὶ δίῃ. 
τούτοις μέντοι τὸν ᾿ἀριστοτέλη συγχωρῆσαι παντελῶς ἀμή- 
χανον᾽ δεῖ γάρ, φησίν [6 δπΐιαδ 1 8 ». 407" 25]. τὴν 

Ἁ Ἁ “Ὁ 7 - Ἁ ᾿ ἢ» -Ὁ μὲν ψυχὴν τῷ σώματι χρῆσϑαι, τὴν δὲ τέχνην τοῖς 
δ1δὅν. ὀργάνοις" τὰ δὲ ὄργανα τὰ ἀλλότρια ταῖς | τέχναις εἶναι 

15 

20 

δῦ 

ἄχρηστα πάσαις. ταῦτα μὲν οὖν μυριόλεκτα᾽ καὶ εἴρηται 

καὶ ἡμῖν περὶ αὐτῶν ἐν τοῖς τῆς παλινῳδίας ὑπομνή- 
μασιν, ὕπως ἐστὶν ἐλεγκτέα, διὰ πλειόνων. 

Ὅτι δὲ καὶ ἰδία τῶν ἀλόγων τίς ἐστιν ψύχωσις. ἀλλ᾽ 
οὐκ ἀπὸ μόνων τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν, δηλοῖ λέγων ὃ 
Ὀρφεύς [ἴτ. 2247᾽ 

αἵ μὲν δὴ ϑηρῶν τε καὶ οἰωνῶν πτεροέντων 
ψυχαὶ ὅτ᾽ ἀίξωσι, λίπῃ δέ μιν ἱερὸς αἰών, 
τῶν οὔ τις ψυχὴν παράγει δόμον εἰς ᾿ΑΔίδαο, 
ἀλλ᾽ αὐτοῦ πεπότηται ἐτώσιον, εἰς ὅ κεν αὐτὴν 
ἄλλο ἀφαρπάξῃ μίγδην ἀνέμοιο πνοῇσιν" 
ὁππότε δ᾽ ἄνϑρωπος προλίπῃ φάος ἠελίοιο, 
ψυχὰς ἀϑανάτας κατάγει Κυλλήνιος Ἑρμῆς 

γαίης ἐς κευϑμῶνα πελώριον" 

2 ἀνθρώπων, ΟΟΥΥ. ἴ8. 8 ἀναδιδάσκων, οοΥΥ. ῬΥΘΙ]ΘΥ 
Αὐΐβ. 862 4 χρόνοισι (σι 1γ.). οοὐτ. Ἠσγπογάθῃ Ἡρυτ. Ὗ' 148 

ὅ ἀνθρώπου ἴ[8. 6 τότε ἴ5.] ὅδε 21 αἰίξωσι, ΘΟΥΥ. 
ΒΒ. | τέ μὲν ῬΥΘ]16Υ 22 κατάγει ΑὉ6] 28 πεπότηνται, 
ὁοιτ. ὅ6Ἀ. | εἰσόκ᾽ ἀντμὴν Νάτὶ ΝΊΘοΩ. δύαα. ΧΙ 28 0 284 ἄλλος 
0... ἄλλοσ᾽ Νάτι (ἀοροραὺ ἀυτμὴ οὖ 14. ἔοτ᾽. νϑύσσῃ δα, αὖ 561- 
γον πεπότηνται) 

2 
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δι᾿ ὧν τὰς μὲν. ἀνθρωπίνας ψυχὰς βούλεται χωρεῖν εἰς τὸν 
ν Ϊέ Ιφ [ά ΟΥ̓ , ᾽ ι 2 
ὑποχϑόνιον τόπον καϑαρδεῶς ἕνεκα καὶ κολάσεως καὶ εἰς 

τὰ δεσμωτήρια τῆς τίσεως, τὰς δὲ τῶν ἀλόγων αὐτοῦ περὶ 
τὸν ἀέρα πωτᾶσϑαι. μέχρις ἂν εἰς ἄλλα σώματα πάλιν ἐν- 
δεϑῶσιν. εἰ δ᾽ ἦσαν καὶ αἵ τῶν ἀλόγων ψυχώσεις ἀπὸ 5 

-Ὗ 9 ’ ᾽ ᾽ 27 ͵ ᾿ ὅππ -ὠ- ψυχῶν ἀνθρωπίνων μόνων, πάσας ἔδει φάναι τὸν “Ἑρμῆν 
εἰς “Δϊιδου κατάγειν ἢ καϑαρϑησομένας ἢ κολασϑησομένας" 
ὥσπερ καὶ Πλάτων ποιεῖ καὶ τὰς ἐκ τῶν ἀλόγων, ἀνϑρω- 
πίνας δὲ οὔσας ψυχὰς εἰς τὸν ὑπὸ γῆς τόπον ἀπάγων καὶ 
πάλιν ἐκεῖθεν στέλλων εἰς ἄλλας βίων αἱρέσεις, ἃ δὴ πρό- τὸ 

τερον ἐπεδείξαμεν. ἐπεὶ καὶ τὰ ἄλλα παρ᾽ Ὀρφέως ἐμυ- 
ϑολόγησεν λαβών, οἷον ὅτε ἐν τῷ ᾿Αχέροντι καϑαίρονται καὶ 
τυγχάνουσιν εὐμοιρίας τινός [ἕν. 1547’ 

3 οἵ μέν κ᾽ εὐαγέωσιν ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο, 
5 2 ’, ; 5 9 αὑτις ἁποφϑίμενοι μαλακώτερον οἶτον ἔχουσιν 1 

9 »ἪὌ - ᾽ 2 2.2 ἤ 
ἐν καλῷ λειμῶνι βαϑύφροον ἄἅμφ᾽ “χεέροντα, 

ω 2 - - καὶ ὅτι κοϊλάξονται ἐν τῷ Ταρτάρῳ . 186τ. 
" 9 

οἵ δ᾽ ἄδικα δέξαντες ὑπ᾽ αὐγὰς ἠελίοιο 
ὑβρισταὶ κατάγονται ὑπὸ πλάκα Κωκυτοῖο 
Τάρταρον ἐς κρυόεντα. 20 

διὰ γὰρ τούτων σαφῶς τὰς Πλατωνικὰς διατάξεις περὶ τῶν 

ὑπὸ γῆς λήξεων φαίνεται προλαβών, ὥσπερ καὶ τὰς περὶ 
- 7 2 Ἁ - ν ὔ 3 "- 7 

τῶν μετεμψυχώσεων. Εἰ δὲ ταῦτα ἑπόμενος Ὀρφεῖ διατάττει 

Πλάτων, ἄρ᾽ οὐ γελοῖόν ἐστιν (ἀφίημι γὰρ ϑεμιτὸν λέγειν) 
τὸν τῶν τοιούτων ἡγεμόνα δογμάτων, οἷς ἡ Πλάτωνος φιλο- 90 

’ ὔ -“΄ 27 ς - 9 27 αν 7 

σοφία διαφέρει τῶν ἄλλων ἁπασῶν. εἰς ἄλογα ξῷα κατάγειν 

καὶ κύκνου ψυχὴν ποιεῖν [». 6205]; οὗ καὶ τὴν περὶ τῶν 
’ δ ᾽ 5. κ 2 ’ὔ Θ Ἁ 5 ’ ϑείων ὑφήγησιν αὐτὸς ἐν Τιμαίῳ [Ρ. 405] πιστὴν εἶναί 

φησιν καίπερ ἄνευ τε εἰκότων λόγων καὶ ἀποδείξεων λεγο- 

8 οὗ ΡΙ. αοτρ. ὅ28Ρ 4 ποτᾶσϑαι ῬΥΘ]ΘΙ 12 καιϑαίρονται 
19 ὑβρισταὶ Η, 1. ὅβοι. αἱ, ὕβριν 8᾽ αἱ Μοὶ (απο πυπαῦδτη 

ὀχ) [ ὑποπτω-κατωκυτοῖο, ΟΟΥΤ. ῬΥΘΙΊΟΙ (οαἱϊ οἰΐθιη πτύχα ἴπ 
τηθηΐθιη γθῃ 1) 29 λόγων οτη. ΡΒ]. οὖ ἀ6], ἴ08. (εἰκοτολογιῶν Ἐκ.) 
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μένην, ὡς δι᾿ ἐνθεασμὸν εἰδότος μάλιστα τὰ τῶν ϑεῶν πα- 
τέρων ὄντων, εἶ τις ἔστιν τῆς ϑεογονίας τοῖς Ἕλλησιν πατήρ, 
ἣν αὐτὸς παραδοῦναι προϑέμενος ἐπὶ τοὺς παραδόντας πρώ- 
τους ἀνάγει τὴν περὶ αὐτῆς ἀλήϑειαν. 

8: 4Ἵλλὰ τοῦτο μὲν καὶ ἐν ἀρχῇ τῶν ἐξηγήσεων τῆς δή- 
σεῶς ταύτης διὰ πλειόνων ἐξητάσαμεν᾽ τέλος δὲ ἀρχῇ συν- 

ἅψαντες τῶν ἑπομένων λοιπὸν ἀντιλαβώμεϑα τοῦ μύϑου 
ῥημάτων" 

Ἐπειδὴ δ᾽ οὖν πάσας τὰς ψυχὰς τοὺς βίους 
10 ἠρῆσϑαι, ὅ ὥσπερ ἔλαχον, ἐν τάξει προσιέναι πρὸς 

τὴν «ἄχεσιν ἕως τοῦ ἀμεταστρεπτὶ ὑπὸ τὸν τῆς 

ἀνάγκης ϑρόνον [». 6205]. 

ἹἱΜετὰ τὰς αἱρέσεις τῶν βίων αἵ πρὸς τὰ ὅλα τῶν ψυ- 

χῶν εἶσι συντάξεις καὶ αἴ ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς τὰς ψυχὰς 
1 μεταδόσεις. δεῖ γὰρ ἐνεῖναι τὸ μὴ ἀπηρτῆσϑαι τὰ μέρη 

ποτὲ τῶν ὅλων μηδὲ τὸ αὐτεξούσιον ἀφανίζειν τὴν τάξιν, 
ὥσπερ μηδὲ τὴν τάξιν ἀνατρέπειν τὸ αὐτεξούσιον, ὃ δὴ κατ᾽ 

δμ1δθν, οὐσίαν [ ἡμῶν ὑπάρχει ταῖς ψυχαῖς. συντάττονται δ᾽ οὖν 

οἱ βίοι τῶν ἑλομένων πασῶν ψυχῶν πρὸς τὴν “άχεσιν τὴν 
80 καὶ τὸν χλῆρον αὐταῖς τὸν περιληπτικὸν τῶν βίων ἀφορί- 

σασαν. εἰκότως" ὅλον γὰρ αὕτη κινεῖ τὸν οὐρανὸν ἐν τοῖς 

γόνασι "είμενον τῆς μητρός. ἡ δὲ “άχεσις, φησίν, ὥσπερ 
ἔλαχον, οὕτω καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν προσελϑούσαις τῶν 
μὲν πρώτων, τῶν δὲ δευτέρων, τῶν δὲ ταύταις ἑπομένων 

36 ἀπονέμει τὸν δαίμονα φύλακα τοῦ βίου, ὃν ἑκάστη προείλετο, 
καὶ τῶν αἱρεϑέντων ἀποπληρωτήν. καὶ ὁ δαίμων οὖν ἡμῖν 
ἀπὸ τῆς αὐτῆς δίδοται ἹΜοίρας, ἀφ᾽ ἧς ὃ "λῆρος καὶ τὰ 

παραδείγματα τῶν βίων. καὶ γὰρ οὗτος ἐπίτροπος ἡμῶν 
ἔστιν τοῦ βίου, τρίτος ὼν ἀπὸ τῆς “αχέσεως" ἣ μὲν αὐτό- 

80 ϑὲν ὡς ϑεὸς ἡμῖν ἐφίστησιν τὸν δαίμονα τοῦτον, ὃ δὲ 

2 εἴ τις 508.] ἥτισ 4 ἀνάγειν 6 οὗ ». 812, 10 
7 ἀντιλαβόμεϑα 28 προελϑούσαισ, οοΥΥ. Ὅπ. 29 ΠΟ Ορτβ 

ἣ μὲν (γὰρ) 



942 ΠΡΟΚΛΟΥ.. . 

προφήτης ὡς ἄγγελος τῆς “αχέσεως" διὸ καὶ ὃ μὲν λέγων 
αὐτὸν ἐπέστησεν, ἣ δὲ δρῶσα τοῦτο χωρὶς λόγων τὸν προσ- 
ἤκοντα ϑεοῖς τρόπον. τὸ μὲν οὖν προσελϑεῖν ἐστιν τῇ 
«““αχέσει τὸ συνταχϑῆναι πρὸς τὰς ποιήσεις αὐτῆς εἰς τὸ 

πᾶν προϊούσας καὶ ὑποδέξασϑαι τὴν δόσιν τὴν εἰς ἡμᾶς 
καϑήκουσαν, ὡς μέρη τοῦ παντὸς γενομένους. 

Ὁ δὲ δὴ δαίμων παρὰ τῆς “αχέσεως ἡμῖν ἐπιστάτης 
δοϑεὶς ὁ ἄγει πρὸς τὰς ἑξῆς ἹΜοίρας ἤδη τῶν ἀπὸ τῆς Ααχέ- 
σεως μετασχόντας ἡμᾶς" καὶ πρῶτον ὑπὸ τὴν Κλωθὼ καὶ 
ὑπὸ τὴν ἐκείνης χεῖρα (τῇ γὰρ δεξιᾷ μόνῃ τὸν ἄτρακτον 
κινεῖ) καὶ ὑπὸ τὴν ἐπιστροφὴν ταύτην τῆς τοῦ ἀτράκτου 
δένης. καὶ προσεκτέον ὕπως εἶπεν ὑπὸ τὴν Κλωθὼ τὸν 
δαίμονα ἄγειν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τὴν Κλωϑώ. καίτοι γε εἰ 
ἄνωϑεν ἠγόμεϑα, τοῦτον ἦν τρόπον ὀρϑότερον εἰπεῖν" ἀπὸ 14 

τῆς “Ἰαχέσεως ἐπὶ τὴν Κλωϑώ. νῦν δὲ οὐχ οὕτως εἶπεν, ἢ. 181 τ. 
ἀλλ᾽ ὡς ὑπὸ σελήνην οὖσαν τὴν ψυχήν, ὑποταττομένην δὲ 
ταῖς Μοιρῶν ποιήσεσιν διὰ τὴν εἰς γένεσιν δοπὴν ὑπὸ 
τὴν Κλωθώ φησιν ἄγεσϑαι καὶ αὖϑις ἐπὶ τὴν ἴάτροπον 
ὑπὸ τοῦ δαίμονος, ὡς ὑποκατακλινομένην ταῖς περιόδοις 
αὐτῶν καὶ ὑποδεχομένην τὰς εἰς ἡμᾶς κινήσεις διαβαινούσας 

ἐκεῖθεν. Τί οὖν ἀπὸ τῆς Κλωϑοῦς παραγίνεται; μυρωϑῆναί 
φησιν ἣν εἰλόμεϑα μοῖραν" οὐχὶ τὸ τῆς ξωῆς εἶδος μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπονεμόμενα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ παντός. ἐκ γὰρ τῆς 
«““αχέσεως, παρ᾽ ἧς καὶ βίος, τὰ συναμφότερα ἔχομεν: ἡ δὲ 
Κλωϑὼ. πυροῖ ταῦτα τοῖς ξαυτῆς νήμασι καὶ "λώσμασιν, 
ἐπιρρέουσα ἡμῖν τὰς ἐκ τῆς ἀπλανοῦς δόσειο. αὕτη γὰρ ἡ 
πύρωσις" ἐπειδὴ δὲ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοτάτου κύκλου πρόεισιν 
εἰς ἡμᾷς ὄντας ὑπὸ σελήνην ς πκλώσει τινὶ ἀπείκασται,; καὶ 

᾿τὸ ὄνομα ἔσχεν ἐντεῦϑεν ἡ Κλωθώ. δηλοῖ δὲ καὶ τὴν 

20 

25 

συμπλοκὴν ἅμα τῶν ἐκεῖθεν διδομένων" καὶ γὰρ τὰ κλωϑό- 30 

8 δόσεισ, ΟΟΥΤ. ὅοῃ. 18 καὶ τό γε, ΟΟΥΥ. ὅ6ῃ. 11 Μοι- 
ρῶν ποιήσεσιν Η, 1. βοιρῶ ὌΝ ή.. σιν (ξαϊπ κινήσεσιν 9) 
18 τὴν Κλωθώ Η, .ο.λωϑώ 1. 24 ἃῃ. (ὃ) βίος 20 κυρεῖ 
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μενα περιστρέφεταί πὼς ξαυτοῖς (ἠλάκατα στρωφῶσα, 
φησὶν ἡ ποίησις [04. ἕξ ὅϑ ρο 91]). οὔκουν μόνον ἀπὸ 
τῶν ξῳδίων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν παρανατελλόντων ἔρχεται εἰς 

ἡμᾶς παμπόλλη τις δόσις" ἀφ᾽ ὧν καὶ εἰώϑασι Χαλδαῖοί τε 

5 καὶ Αἰγύπτιοι πολλὰ περὶ τῶν βίων ἡμῶν προγιγνώσκειν, 
ὡς μεγάλην μοῖραν καὶ τούτων ἐχόντων καὶ δραστήριον περὶ 
τὰς γενέσεις. τὴν οὖν ἀπὸ πάντων τούτων εἰρομένην ποί- 
ησιν καὶ συμπλεκομένην στρέψει καὶ περιστροφῇ μετὰ τῆς 
ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω τοῦ νήματος τάσεως ἀπείκασαν οἵ πα- 

10 λαιοὺ χαὶ ἀπεικάσαντες Κλωθὼ διὰ ταῦτα τὴν ΜΜοῖραν 
ἐκάλεσαν. 

μιδῖν. Μετὰ ταύτην τοίνυν | ἐπὶ τὴν νῆσιν ἄγει τῆς ᾿Δτρόπου, 
πέρας ἐπιτιϑεῖσαν τῇ κλώσει καὶ δι’ ὧν αὕτη νημάτων δί- 
δωσιν ἀμετάστροφα τὰ κλωσϑέντα ποιοῦσαν. παραδεξαμένη 

1 γὰρ αὕτη παρὰ τῆς Κλωθοῦς τὴν νῆσιν διὰ τῶν πλανω- 
μένων κύκλων ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις ἡμῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῶν κινή- 
σεῶν αὐτῶν προξενεῖ. καὶ ὅσῳ δὴ πλέον τὰ δεύτερα ἐπὶ 
τοῖς πρὸ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς δρᾷ, τόσῳ μᾶλλον ἄφυκτα πάντα 
γίνεταν τὰ μοιραῖα. βαϑύνουσα γὰρ ἡ ψυχὴ πλείοσιν ὑπο- 

80 καταπλίνεται περιόδοις, ἀφ᾽ ὧν οὐκέτι δυνατὸν ἀναφυγεῖν 
μὴ τέλος ἐπιϑεῖσαν τοῖς αἱρεϑεῖσιν. 

Οὐκ ἄρα δεῖ μόνον οἴεσϑαι τὰς γενέσεις συμπληροῦσϑαι 
τῶν ἀνθρώπων ἢ τῶν ἄλλων ἕῴων ἀπὸ τῶν ἀπλανῶν ἢ 
ἀπὸ τῶν πλανωμένων μόνων, ἀλλ᾽ ἀπὸ πάντων εἵρμὸν ἕνα 

85 γίνεσϑαι καὶ τάξιν ἡμῖν ἐφήκουσαν, καὶ διὰ τῶν πλανω- 

μένων ἡμῖν τὰ ἀπὸ τῶν ἁπλανῶν δίδοσϑαι, τῶν τε κύκλων 
τῶν ἐκεῖ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς μοιρῶν καὶ τῶν ἀστέρων καὶ 
τῶν ὅλων ξῳδίων καὶ τῶν ἄλλων συστάσεων, οἷαί ποτ᾽ ἂν 

ὦσιν, ἃς ἄνθρωποι κατιδόντες ἐπεφήμισαν ἄλλας ἄλλοις 
80 ὀνόμασιν. τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ τούτων ἔργα εἶναι πάντα τῆς 

2 οὗ Εἴχτηῖο. ὙΠ ἢ 108 Απἰίοον. ο. 10. 11 (Θ080). ἴῃ Ῥίο] τα. 
189) 7 εἰρημένην, ΟΟΥΥ. 5'0Β. 8 στρύψει, οοτΥ. ΟΠ. 
19 οἵ, Ρ]. Ἰορ. Χ 9045 6 οὐ. ομϑ]ὰ. θά 22 γένει, οΟΥΥ. 0}. 
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μεγίστης Κλωθοῦς, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν πλανωμένων τῆς ᾿4τρό- 
που δευτέραν τάξιν λαχούσης καὶ διαπορϑμευούσης εἰς τὰ 
τῇδε τὰς ἐκείνης δύσεις ἀπὸ τῶν ὑψηλοτέρων ὡρμημένας. 
ἃ δὴ πάντα κατιδὼν ὁ Πλάτων ἄγει τὴν ψυχὴν ὑπὸ τὴν 
Κλωθὼ προτέραν, εἶϑ᾽ ὑπὸ τὴν ἴάτροπον, εἶϑ᾽ οὕτως ὑπὸ 
τὸν τῆς ἀνάγκης ϑρόνον᾽ ὑφ᾽ ὃν καὶ ϑεῶν εἰσι καὶ δαι- 
μόνων ἄρα τάξεις συντελοῦσαι πρὸς τὰς γενέσεις τῶν τῇδε 

κατὰ τῆς ᾿Δνάγκης Τδιατησ βούλησιν. Καὶ τοῦτο μὲν εἰσ-] 
αὔϑις" εἰ δὲ ἐφάπτεσθαι λέγειν τὸν δαίμονα τῆς χειρὸς 3. 188:. 
τῆς Κλωϑοῦς καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν άτροπον ἄγειν τὴν ψυχήν, 
δῆλον δήπουθεν ὅτι τὴν ἑαυτοῦ πρόνοιαν ἐξάψας τῆς Κλω- 
ϑοῦς καὶ ἀμέσως αὐτῇ συνὼν καὶ τῇ ᾿Ατρόπῳ παραπλησίως 
οὕτως ποδηγεῖ τὴν ἑλομένην αὐτὸν ψυχήν. καὶ εἰ μὴ μόνον 
ἡ ̓ ἄτροπος, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἀμετάστροφα ποιοῦσι τὰ κλω- 
σϑέντα. τῶν Μοιρῶν ἐστιν ὄντως ὑπουργός, συντελῶν ταῖς 
εἰς ἡμᾶς αὐτῶν δραστηρίοις δόσεσιν κατὰ τὸν περὶ ξαυτοῦ 
ῥηϑέντα λόγον ἱερόν" ᾿ ᾧ βασίλειον Ἡμετέρης γενέϑλης 
Μοῖραι δόσαν᾽. 

᾿ντεῦϑεν δὲ ἤδη φησὶν ἀμεταστρεπτὶ τὴν ψυχὴν αὐτὸν 
ἄγειν ὑπὸ τὸν ϑρόνον τῆς ᾿Δἀνάγκης. ὑπὸ μὲν γὰρ τὴν 
᾿Δνάγκην καὶ πρότερον ἦν, ὑπὸ δὲ τὸν ϑρόνον αὐτῆς τελέως 
ὑποταχϑεῖσα λέγεται γίνεσθαι τοῖς κοσμικοῖς κλώσμασιν καὶ 
ταῖς περιόδοις πάσαις" ὥστε καὶ εἴ τις ἔστιν ὑπὸ σελήνην 

δαιμόνων ἢ ϑεῶν γενεσιουργῶν τάξις ἀφορίξουσα ταῖς κατι- 
οὔσαις ὅσα αὐτῇ προσῆκεν, καὶ ὑπὸ ταύτην ἤδη τελεῖν" 
διὸ τῷ ϑρόνῳ τῆς ᾿Δνάγκης παντελῶς ὑπέστρωται. Τὴν 
μὲν οὖν ᾿ἀνάγκην τίνα δεῖ νομίξειν, καὶ πρότερον εἴπομεν 
καὶ μαρτυροῦσαν ἔχομεν τὴν ἱερατικὴν παραδοῦσαν καὶ 
αὐτοπτικὴν κλῆσιν τῆς μεγίστης ϑεοῦ ταύτης καὶ διδάξασαν 

1 τῶν τῇδε Η] τῶν τηνὲ 8 διὰ τὴν Ἡ τὑπᾶάρ δὴ τὴν 868. 
..10 αὐτοῦ ΟΠ, 17 ΘΧ ὮψτημοΟ βαχηρύυσχη νἱἀθίατ 

19 ἀμεταστρεπτὶ ὅ0}.} μεταστρὲ 2422 ὑποταχϑεῖσαν, οοτΥ. 50ἢ. 
Ὁ δ α6]. καὶ 21 ϑιιὺθ καὶ οϑὺ δὲ (ροββὶβ ἤδη) 

29 μεριστηδ, ΟΟΥΥ. ΘΟὮ. 

10 

Ἐ9 ὅ 
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πῶς ὀφϑείσῃ προσιέναι (δεῖν᾽ δεῖ γὰρ ἄλλον τρόπον [τὸ] 
παραδοξότερον ἢ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖς, εἶ τῷ ταῦτα γράφων 
Πετόσειρίς ἔστιν ἀξιόχρεως ἀνήρ, παντοίαις τάξεσιν ϑεῶν 

τε καὶ ἀγγέλων συναλισϑείςς. ἀλλὰ καὶ ὅτι τῇ Θέμιδι τὴν 
5 αὐτὴν εἶναι τὴν ᾿ἀνάγκην ταύτην οἰητέον, οὐ μόνον ἐκ τῶν 

ἢ 188ν. “λληνικῶν ϑεογονιῶν πιστόν, [ ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν Περ- 
σιμῶν τῶν τοῦ ΜΜίϑρα τελετῶν, παρ᾽ αἷς πᾶσαι αἱ τῆς 

Θέμιδος ἐπικλήσεις. πρῶται μέσαι τελευταῖαι, συνάπτουσιν 
καὶ τὴν ᾿ἀνάγκην, λέγουσαι σαφῶς Θέμι καὶ ᾿Ανάγκη, 

10 καὶ τοῦτο ἐπὶ πασῶν. Τὸν δὲ δὴ ϑρόνον αὐτῆς εἶτε τὴν 
ζωὴν τὴν ὑποδεξαμένην αὐτῆς τὴν μόνιμον καὶ ἄκλιτον 

ἕνωσιν εἶτε καὶ ὅλον ἐκεῖνο τὸ ϑεῖον φῶς τὸ περιέχον τὴν 
τοῦ οὐρανοῦ περιφορὰν συμβολικῶς οἰητέον δηλοῦν. ἘῈῈ 
ἐν τῷ παρόντι πᾶσαν τὴν ἑστῶσαν ἀεὶ καὶ ἀκίνητον βασι- 

18 λείαν τῆς ᾿Ανάγκης, ὑφ᾽ ἣν εἰς τὸ ἔσχατον προελϑοῦσα τῶν 
περιόδων γίνεται ψυχή, πρόεισιν δὲ εἰς τὸ ἔσχατον ταῖς ἀπὸ 
τῶν οὐρανίων περιληφϑεῖσα ποιήσεσιν. ὥστε μὴ μόνον εἶναι 
τοῦ κόσμου μέρος. ἀλλὰ καὶ ἕν τι τῶν ἐσχάτων μερῶν καὶ 
τῶν διοικουμένων ἀντὶ τῶν διοικούντων τὸ πᾶν" οἷον εἴ 

80 τίς φιλόσοφος εἰς ναῦν ἐμβαίη καὶ γένοιτο πλωτήρ᾽ ἀνάγκη 
γὰρ τοῦτον καὶ ὑπὸ τῶν ναυτῶν τὰ καὶ τὰ ἀκούειν καὶ 
ἕπεσϑαι τῷ κυβερνήτῃ καὶ ἀνέμων ὑποκεῖσϑαι ἕξάλαις καὶ 
εἶναι τρόπον τινὰ διαφέροντα τῶν ἑτεροκινήτων οὐδέν᾽ οὕτω 
γὰρ καὶ ψυχὴ πεσοῦσα πάντως εἰς γένεσιν ἔκκειται δαίμοσιν 

95 ὑλικοῖς, ὑπέστρωται τῷ ἄγοντι δαίμονι, τῶν κοσμικῶν περι- 
όδων τῆς ποιήσεως ἐξήρτηται ποιουσῶν ἄλλων ἄλλα εἰς αὐτήν. 

καὶ δι ἐκείνου διεξελθόντα, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλ- 
λοι διῆλθον, πορεύεσϑαι [καὶ ὅπαντας εἰς τὸ τῆς 
“ήϑης πεδίον ἕως τοῦ καὶ ὅσα γῆ φύει [Ρ. 6215]. 

1 ὀφϑθείσησ, οὁοΥγ. ὅσοι, [δεῖ δἀᾶ, οι. (μο]ὰ] διδάξασάν 
σῶς) ] καὶ ῬΥοὸ τὸ ὅθ}, 8 .ϑἴτ. 88 Πθθθ 6 οἵ Πδρῖοα. ἰμθορ. 
901 18 Ἰδοχηϑιῃ ϑύδίυ!ῦ θη, (ροββὶβ {ἐνδείκνυται συμβολι- 
κῶσ, οἴητέον ὃ. ἐν) 22 ἔσπεσϑαι 



- 
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Δίεισι μὲν ὃ δαίμων διὰ τοῦ ϑρόνου τῆς ᾿ἀνάγκης οὐχ 
ὡς τόπον ἐκ τόπου μεϑιστάμενος οὐδὲ ὡς ἀμείβων τὴν 

᾿ . 5.» ἃ Α 2.» 53. τ 2 ᾿ 7 2 τάξιν, ἀλλ ὡς τὴν ἐνέργειαν, δι΄ ἧς ἄγει τὴν ψυχήν, εἰς 
τὸ τέλος τοῦ παντὸς | ἐκτείνων, εἰς αὐτὴν ἄνωϑεν κατι- 1. 189. 
οὔσαν. ἀπὸ τῶν ἄκρων τοῦ ὑπὸ σελήνην. ἄγει τοίνυν ταύ- 
τὴν μένων αὐτὸς κατὰ τὴν αὐτοῦ τάξιν διὰ πάσης τῆς 
ὑποδεξαμένης ξωῆς τὴν τῆς “Ἵνάγκης ἕδραν ἄνωθεν ἕως 

τῶν τελευταίων. οὕτω μὲν οὖν εἰ τὸ διεξελϑεῖν ἐπὶ τοῦ 

δαίμονος ἀκούοις᾽ τοῖς δ᾽ ἑπομένοις ἀκολουϑότερον ἐπὶ τῆς 
ψυχῆς τοῦ Ἤρὸς τοῦτό τε καὶ τὰ ἀκόλουθα τούτῳ νοεῖν. 
ἐπάγει γὰρ ὅτι ἀφιανεῖται εἰς τὸ πεδίον τῆς “Δήϑης, ὃ δὴ 
ἐπὶ τοῦ δαίμονος ἀκούειν ἄτοπον. ἀλλ᾽ ἔοικεν ὃ τούτων 

ἄγγελος περὶ ξαυτοῦ λέγειν καὶ πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἀποδιδόναι 
καὶ τοῦτο᾽ προείρηται γάρ, ὅτι ἔφη ἰδεῖν τοίας καὶ τοίας 
αἱρέσεις. ἔφη οὖν διξξελθϑόντα ξαυτὸν διὰ τοῦ ϑρόνου τῆς 
ἀνάγκης, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι διῆλθον. οὕτως ἀφικ- 

νεῖσϑαι πάντας εἰς τὸ τῆς 4ήϑης πεδίον διὰ καύ- 
ματος καὶ πνίγους" καὶ γὰρ εἶναί φησιν αὐτὸ δέν- 

δρῶν κενὸν καὶ ὅσα γῆ φύει πάντων. Ὅτι μὲν οὖν 
ἀντίϑετόν ἐστιν πρὸς τὸ τῆς ᾿4ληϑείας πεδίον τὸ τῆς 4ή- 
ϑήης πεδίον, δῆλον" εἴπερ τοῦτο μὲν ἄκαρπον καὶ ἄγονον ἧς , δῆ 9 μ 9 
καὶ αὐχμηρόν, ἐκεῖνο δὲ ζωῆς πλῆρες. τροφὸν τῶν ψυχῶν, 

« «- , - 9 ᾽ ψ 3 ’ Ό τῶν νοερῶν καρπῶν ἀποπληρωτιπόν, ὡς ἕν Φαίδρῳ [Ρ. 2485] 
2 δ Α νὴ - 9 

μεμαϑήκαμεν. εἰ οὖν ἐκεῖνο τὸ πεδίον ἐν τοῖς ἀκροτάτοις, 

τοῦτο ἂν εἴη πάντως ἐν τοῖς ἐσχάτοις. δηλούτω τοίνυν ὡς 
ὁ λειμὼν ὁ τῇδε τὸν αἰϑέριον, οὕτω τὸ πεδίον τὸν ἀέριον 
τύπον τὸν παχύν, ἐν ᾧ καὶ ἐρημία δένδρων ἐστὶν σκιὰν 
ποιεῖν δυναμένων καὶ αὐχμὸς διὰ τὰς διπλώσεις τῶν ἀπτί- 

νῶν, καὶ ἄλλως τοῦ αὐχμοῦ τὴν ἄγονον ὕλην σημαίνοντος, 

ὄὅ ἄγει] αἀποῦΐαϑβ ΤΘΏΟΥ͂. τὴ, 7θ6.. ΠΌΤ 1ᾶάθυῃ ΒοΙ ρου Τὴ ἶ 120. 
6 αὑτοῦ τάξιν Η] αὐ..... ν 1. 14 τοιὰσ καὶ τοιὰσ 

20 τὸ τ. Λ. πεδίον] τῶι τ. Α. πεδίωι (εὖ τῶι 55. οὐ πεδίωι ΒΣ 
πεδίον») 26 οὗ ϑαρτῷ Ῥ. 181, 27 

ὅ 

1ὅ 

20 
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ἔν 189ν. ἣν καὶ τὰ λόγια προσαγορεύειν εἴωϑεν αὐχμηϊοάν. καὶ 

μὴν καὶ τὸ πνῖγος παρίστησιν ἐναργῶς, ὡς ἄρα ὅσῳ βαϑύ- 

γουσιν εἰς τὸ κάτω αἵ ψυχαί, τοσούτῳ μᾶλλον ἀποστενοῦται 

πᾶσα αὐτῶν ἡ ζωὴ καὶ εἰς στενὸν κομιδῇ συνάγεται. κα- 

5 ϑάπερ εἰς τὸ ἄναντες χωρούσαις ὑπάρχει πλατεῖα τῶν ἄνω- 
ὃεν ἀγαϑῶν ὑποδοχή. διὸ καὶ τὰ λόγια παρακελεύεται 

[4 δ - Ἁ ὝοἨ 9 ᾽ ΄“ [ὼ 7 9 Α Α 

πλατύνειν ἡμῖν διὰ τῆς ἀπολύτου ξωῆς ἑξαυτούς, ἀλλὰ μὴ 

ἀποστενοῦν πνιγμὸν ἔρωτος ἀληϑοῦς ἐφελκομένους ἀντὶ 
κῳ 9 Α (ἢ 9 ’ Μ ν) Ἁ , δ 7 Α 9 

τῆς εἰς τὰ ὅλα ἀνατάσεως᾽ ἐπεὶ καὶ οἵ πνιγόμενοι τὰς εἰσ- 

1ὸ όδους ἀποστενοῦσιν, δι᾽ ὧν μετέχομεν τοῦ πκοσμικοῦ πνεύ- 
ματος. ὅσῳ δ᾽ οὖν εἰς τὸν παχύτερον ἀέρα κάτιμεν ἔκ τοῦ 

αἰϑέρος εἰς τὴν ὑλικὴν ἀξωίαν κατιόντες. τὰς ἀσχέτους 

ἡμῶν καὶ εἰς τὸ ὅλον ἀνηπλωμένας ξωὰς πκατακλείομεν, 

ἵνα γενώμεϑα διὰ στενότητα τῆς ζωῆς τῷ ἐσχάτῳ τούτῳ 
- , ᾿ , . , Ν 5 , ς ο - 

δεσμῷ σύξυγοι καὶ πρέποντες᾽ οὐ γὰρ ἦν τὸ ὁλικῶς ξῶν 
’ “- 7 “« ᾿ 

ϑέμις τῷ μερικωτάτῳ συζῆν. 
-Ὁ “5 -» δ ’ ’ Σκηνᾶσϑαι οὖν σφᾶς ἤδη ἑσπέρας γενομένης 

παρὰ τὸν ᾿Δμέλητα ποταμὸν ἕως τοῦ πάντων ἐπι- 
λανϑάνεσϑαι [ρ. 6215]. 

90 Τὴν μὲν ἑσπέραν συγγενῆ τῇ τελέᾳ πτώσει τῆς ψυχῆς 

ὁ μῦϑος παρείληφεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. σκότος γὰρ ὄντως 

συμπίπτει περὶ αὐτὴν ἔκ τῆς πρὸς τὴν ὕλην ῥοπῆς καὶ 
᾿ 5 στέρησις τοῦ ϑείου φωτός. ὡς οὖν ἡ ποίησις λέγει [44. 892] 

δ ’ Α [χὦ ν - 3 ᾽ ἤ ; 
διφέντα τὸν Ηφαιστον ἐκ τοῦ Ολύμπου πανημέριον φέρεσϑαν 

5 καὶ ἅμα ἠελίῳ καταδύντι πεσεῖν εἰς τὴν “ῆμνον, τὸν 
ἔσχατον οὖσαν βυϑὸν τῆς ὕλης καὶ ὄντως λημῶντα τοῖς 

ὑλικοῖς πάϑεσιν, οὕτω δὴ καὶ ὃ μῦϑος οὗτος ἄνωϑεν ἀπὸ 

τῆς «Παχέσεως τὴν εἰς τὸν πυϑμένα τοῦ κόσμου τῶν ψυχῶν 
[ΤΑ 9 ’ δ 9 Α ΄- ’ 9 9 ’,ἤ 

δι 1901. δύσιν ἐκφαίνων ὡς ἀπὸ τῶν φωτεινοτάτων εἰς τἀναντία 
- ἴῳ ὔ 2 »} Ἁ “«- ’᾽ 

80 καταντῶσαν, ἕξσπέρας ἤδη γενομένης αὐτὴν κατασκηνᾶσϑαί 

οι 1 

1 οὗ ἀ6 οΥὗ. οἰμϑδίᾷ. 48 θ οἵ 1. ο. 26 14 850. ΟΟΥ̓́ΡΟΤΙ 
17 σκήνασϑε (ε ἴγ.) 20 {ὡς συγγενῆ [18. 
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φησιν, ὡς εἰς τὸ σκῆνος ὄντως τὸ σῶμα τοῦτο σπεύδουσαν ἐν 
σκότῳ τῆς ἕξωῆς. Τίς οὖν ὃ ̓ Δμέλης ποταμός, οὗ τὸ ὕδωρ 
οὐδὲν ἀγγεῖον στέγειν φησίν; λεγέσϑω μὲν οὖν καὶ ὃ ἔνικμος 
ἀὴρ οὗτος ὃ περιρρέων τὴν γῆν. ὃν ὃ Τίμαιος [ρ. ὅ841 
ὁμίχλην ἐκάλεσεν ("αἱ γὰρ τοῦτον ἀέρα ὄντα στέγειν οὐδὲν ὅ 
ἀγγεῖον δύναται, καὶ ποταμῷ ἔοικεν ἀεὶ φερόμενος διὰ τὴν 
“ἄστατον ῥοήν." λεγέσϑω δὲ καὶ πᾶσα ἡ περὶ τὴν γῆν ἐπίρ- 
θυτος καὶ ἀπόρρυτος γένεσις, ὅρον ἔχουσα οὐδένα" καὶ τοῦτο 
δηλούτω τὸ μηδὲν αὐτὴν ἀγγεῖον στέγειν, ὡς εἴδους οὐδενὸς 
ὄντος ἱκανοῦ στέγειν τὴν δεινὴν ἐκροὴν τῆς τοιαύτης γενέ- ιὸ 
σεως. καὶ γὰρ ὡς ἀγγεῖον πᾶν τοῦ ἐνόντος ὑγροῦ μορφω- 
τικόν ἔστι καὶ σχηματιστικόν. οὕτω καὶ τὸ εἶδος τῶν ἐν 
γενέσει φερομένων. δοκεῖ δέ μοι καὶ ὃ Τίμαιος [ρ. 485] 
τούτοις σύμφωνα λέγειν, ἐν οἷς φησιν ἐπιούσας τὰς ψυχὰς 
εἰς ποταμὸν ἐνδεῖσϑαι πολύν, τὴν ἀστάϑμητον φορὰν τι 
τῶν τῇδε γιγνομένων ποταμῷ καὶ αὐτὸς εἰκάζων. 

Τί δὴ οὖν αἰνίσσεται τοῦτο . ὅτε μέτρον ἀπὸ τοῦ ᾿Ζμέ- 

λητος ἕκαστον πιεῖν ἀναγκαῖον, τὸν δὲ φρονήσει μὴ σωξό- 

μενον πλέονος ἐμφορεῖσϑαι, πάντα δὲ τὸν πιόντα πλέον ἢ 
ἔλασσον πάντων ἐπιλανϑθάνεσϑαι τῶν προβεβιωμένων; ἢ τοῦτο 90 
δὴ ἐκεῖνο παρίστησιν, τὸ τὴν ψυχὴν γενέσει κοινωνοῦσαν 
καὶ ἀνεγείρουσαν ἐπὶ μᾶλλον τὰς ἐμπαϑεῖς ξωὰς καὶ φιλο- 
γενέσεις ἀποτυφλοῦν ἑαυτὴν καὶ. περισπωμένην ὑπὸ τῶν 
πληττόντων ἐν τῷ τότε παϑῶν ἐξίστασϑαι τῆς μνήμης τῶν 94 

ἔμπροσϑεν; πᾶσα γὰρ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς [ ἀργὸς μένουσα 1. 190ν. 

τῶν οἰκείων, γνωστῶν εἰ γνωστικῆς εἴη τάξεως, ἢ τῶν ἐφε- 
τῶν. εἰ τῆς ὀρεκτικῆς, παντελῶς ἀφίσταται καὶ ἀποστᾶσα 
καὶ τοὺς ἐν τῇ ψυχῇ τύπους ἀφανίζειν ὀφείλει τῆς οἰκείας 

“ινήσεως. ὅϑεν δὴ καὶ ἄλλοτε ἄλλων ἡμῖν γίνεται λήϑη, 
προχείρων μὲν ὄντων ἐκείνων, πρὸς οἷς ἂν ὄντες τυγχάνωμεν 30 

{ οἵ. ΡΙ, Τίχη. 4838. 24 πληϑόντων 808. (ἀἰϊχίββοῦ πλεονα- 
ξόντω) 326 μὲν οὖσα 
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μᾶλλον, εἰς δὲ λήϑην ἐκπιπτόντων, ὅσα ἂν μὴ πρόχειρα 
ποιώμεϑα δι᾿ ἀμελετησίαν καὶ ἀργίαν" δεῖ γὰρ τῆς μελέτης 
ἀνανεούσης ἡμῖν ἀεὶ τὴν μνήμην ὧν ἔγνωμεν. εἰ δὲ δὴ 
καὶ τὸ πνευματικὸν ὄχημα τῶν ψυχῶν ὑγρότερον γιγνόμενον 
διὰ τὸν ἔνιπμον ἀέρα λήϑην ποιοίη τῶν τύπων, οὐδὲν ϑαυ- 
μαστὸν καὶ τοῦτο αἰνίσσεσϑαι τὴν πόσιν ἀναγκαίαν, τὴν ἐς 
τὸ πνεῦμα παραδοχὴν ἐξ ἀνάγκης γιγνομένην καὶ οἷον ὄλι- 
ὄϑον ποιοῦσαν τῶν ἐν αὐτῷ τύπων, ἣν ἐπιτείνειν εἰκότως 
τοὺς φρονήσει μὴ σωζομένους διὰ τὴν ξαυτῶν συμπάϑειαν 

10 περὶ τὰ ἔνυλα, βαρύτερον τὸ πνεῦμα ποιοῦντας καὶ ἐπισπω- 
μένους καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς λήϑης αἴτια {καὶ καταγωγὰ 
τῶν ψυχῶν. 

““έγεται μὲν δὴ καὶ ταῦτα φυσικῶς" λέγει δὲ καὶ ὁ δαι- 
μόνιος ᾿Δἀριστοτέλης αἰτίαν, δι᾽ ἣν ἐκεῖθεν μὲν ἰοῦσα ἡ 
ψυχὴ δεῦρο ἐπιλανθάνεται τῶν ἐκεῖ ϑεαμάτων, ἐντεῦϑεν δὲ 
ἐξιοῦσα μέμνηται ἐκεῖ τῶν ἐνταῦϑα παϑημάτων" καὶ ἀπο- 

δεκτέον τοῦ λόγου. φησὶ γὰρ οὖν καὶ αὐτὸς ἐκ μὲν ὑγείας 
εἰς νόσον ὁδεύοντας λήϑην ἴσχειν τινὰς καὶ αὐτῶν τῶν 
γραμμάτων ὧν ἐμεμαϑήκεσαν, ἐκ νόσου δὲ εἰς ὑγείαν ἰόντα 

80 μηδένα πώποτε τοῦτο πάσχειν. ἐοικέναι δὲ τὴν μὲν ἄνευ 
ξιθις. σώματος ζωὴν ταῖς ψυχαῖς κατὰ φύσιν οὖσαν | ὑγεία, 

τὴν δὲ ἐν σώμασιν, ὡς παρὰ φύσιν, νόσῳ. ξῆν γὰρ ἐκεῖ 
μὲν κατὰ φύσιν αὐτάς, ἐνταῦϑα δὲ παρὰ φύσιν ὥστ᾽ εἰχκό- 
τῶς συμβαίνειν τὰς μὲν ἐκεῖθεν ἰούσας ἐπιλανϑάνεσϑαι 

8 τῶν ἐκεῖ, τὰς δὲ ἐντεῦϑεν ἐκεῖσε τῶν ἐνταῦϑα διαμνη- 
μονξύειν. Ζ4οκεῖ δέ μοι καὶ τοῦτο κατὰ τὴν τῶν ϑεῶν 
συμηίπτειν πρόνοιαν᾽ τίς γὰρ τῶν ἐκεῖ μεμνημένη ψυχὴ 
σώματος ἐπιμελεῖσϑαι καὶ γενέσεως ἠϑέλησεν, πειρωμένη 

τοιαύτης τῆς ἐν σώματι ξωῆς, πόνων ἀνηνύτων οὔσης 

δι 

1 Θι 

8 ἀνανενούσης, ιν οοΥΥ. Ηδ 6. τῃϑ] τη πόσιν {τὴν 
πᾶσιν» 8 εἰκὸς ὅ0Ε. 9. φρόνησιν, ΟΟΥΥ. 50Ε. 10 περὶ] 
σιρὸς ὕ 5. 14 Αγἱϑίοῦ. ἔν. 41 Βιοβθ 18 ὁδεύοντα, οοτΥ. ΠΟΒΘ 

21 ὑγείαν 28 ἠϑέλησεν (ἄνδ Β0Ἐ. 
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μεστῆς; ἀλλ᾽ ἡ λήϑη τοῦ ἐκεῖ βίου καὶ τῆς ἐκεῖ δαστώνης 

ἐξανίστησιν ἡμᾶς εἰς τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ὑπ’ ὀφϑαλμοῖς 
’» . 2! τι: , Α ᾿ ’ 2 2 -“ 

κειμένων᾽ ἔνϑεν καὶ τέχναι πρὸς τὸν βίον ὥὄφϑησαν ἀναγκαῖαι 

καὶ ἐπιστῆμαι πάντα τὸν τῇδε τόπον νοῦ καὶ ϑεῶν ἐπλή- 
ἢ Ἁ ' ’ 37 - ᾿Ὶ 4 -ὠ θῶσαν. ὡς καὶ τὴν γένεσιν ἄλογον λογῶσαι καὶ τὸν τῶν ὅ 

κακῶν τόπον κατακοσμῆσαι τῇ ποικιλίᾳ τῶν ἀγαϑῶν. Τάχα 

δ᾽ ἂν καὶ ᾿Δμέλητα κερμληκὼς εἴη τοῦτον τὸν ποταμὸν ὡς 

δι᾿ ἀμέλειαν ταῖς ψυχαῖς ἐμποιοῦντα τὴν πολλὴν ταύτην 

λήϑην, ἣν ἠμέλησαν ξαυτῶν καὶ ἐνέδυσαν τὸ τῆς γενέσεως 

σκότος. ὡς αἵ'΄ γε ϑεοπρεπέστεραι τῶν ἀφικνουμένων ἐπίι- 10 

πόλαιον ἔχουσαι τὴν λήϑην διὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἐνεργειῶν 

ἀναμιμνήσκονται τῶν ἐκεῖ ῥαδίως" ἐπέχει δὲ τὰς ἐνεργείας 

ἤ τε φυσικὴ διὰ τῆς τροφῆς κίνησις καὶ ἡ τῆς αἰσϑήσεως 

ἀήϑεια τῶν προσπιπτόντων, ὡς ἐν Τίι μαΐέῳ λέγεται [Ῥ. 4851. 
- 9 

καὶ τό γε ϑαυμαστόν, ὅτι μᾶλλον ἀνάμνησίς ἐστι τῶν καϑ' 15 

ὅλου ἢ τῶν μερικῶν" οἷον ὅτι πρὸ τῆς γενέσεως τοιόνδε 

βίον ἐξῶμεν ἐν τοῖσδε τοῖς τόποις. αἴτιον δὲ ὅτι ἡ μὲν ξ.191ν. 
-Φ 9 Ο’ 9 Δ «- - ; ΄- ΄- 

τῶν καϑ' ὅλου ἀνάμνησις τῆς λογικῆς μόνης δεῖται ψυχῆς 

εὐφυῶς ἐχούσης {πρὸς προβολὴν ὧν ἔχει λόγων, ἡ δὲ τῶν 

μερικῶν τῆς φανταστικῆς (ἐν ταύτῃ γὰρ οἱ τύποι τῶν αἷ- 30 
-« Ἂν δ, . ὦ ΝΝ , ᾿ ς:- κὸν 2 »» 

σϑητῶν) αὕτη δὲ ἅτε τῷ σώματι πφοσεχὴς ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ 
4Α ὑγρότητος κατακλυζομένη πρὸς λήϑην εὔφορος γίνεται. 

9 ᾿ Α -«- ι ᾽ ) ᾿ Βπειδὴ δὲ κοιμηϑῆναι καὶ μέσας νύκτας γενέ- 
σϑαι μέχρι τοῦ εἰς τὴν γένεσιν ἄττοντας ὥσπερ ἀστέ- 

4“ 

ρας [». 6211. 86 
ἹΜετὰ τὴν ἑσπέραν καὶ τὴν τοῦ ληϑαίου πόσιν ὕδατος 

ὕπνος μὲν πρραλαμβάνεται τῷ μύϑῳ, σύνθημα τῆς τῶν 
ἐνεργειῶν τῶν γνωστικῶν ἀργίας καὶ παρέσεως (καὶ γὰρ ὃ 
ζωώδης ὕπνος ἐκλύει τὰς αἰσθήσεις, οὗ δὴ τῶν γνώσεών 

ὅ φοβδὶβ δῦ ἄλογον γένεσιν ἀιαὺ γ. ἄλ. (οὖσανορῬ͵ 9 (δι ὁ 
ἣν 868. 11 λήϑην {τὴν ὕ5. 14 ἀλήϑεια, οοτΥ. ὅσο... ὁ]. 
ῬγοοΙ. ἴῃ ΤΊτη. 84049 17 εξωμεν, οοΥΥ. ΒΟΒ.  ογῦ. τοιοῖσδε 

24 ὄττοντασ 29 ἐχλύειν ᾿ 
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εἰσιν τῶν νοερῶν ἀποτελευτήσεις), μέσαι δὲ νύκτες αὐτὸ τὸ 
τῆς ζωῆς ἀφεγγέστατον ἐνδειπκνύμεναι᾽ κατὰ γὰρ ταύτας 
ἐστὶν ἡμῶν πορρωτάτω ὁ ἥλιος, ὃν τἀγαϑᾷ φαμεν ἀνά- 

2 - ς - .,» “-“ εἰ Ὅν» 
λογον ἐν τοῖς ὁρατοῖς ὑπάρχειν. πλεῖστον οὖν ἡμᾶς ἤδη 

ὅ τοῦ ἀγαθοῦ διξστάναι φησὶν ἢ μυϑολογία, καϑάπερ καὶ τῷ 
κοιμηϑῆναι νοῦ καὶ τῆς ἀληϑοῦς γνώσεως ἀποστῆναν πλεῖ- 

στον. καὶ ἔοικεν καὶ ἡ ἔνϑεος ποίησις [0α, ὦ 2 .5α.] τὸν 
ς -» - »" Ἑρμῆν ἡγεμόνα καϑόδων ψυχικῶν ὑπολαβοῦσα καὶ ἀνόδων 
τινῶν οὕτω δὴ φάναι τῇ ῥάβδῳ, χρυσῆν εἰποῦσα τὴν 

10 ῥάβδον καὶ τὸν ϑεὸν χρυσόρραπιν, τῶν μὲν τὰ ὄμματα 
ϑέλγειν ὡσανεὶ κοιμίξοντα, τοὺς δὲ τῶν ἀνδρῶν καὶ 
ὑπνώοντας ἐγείρειν" ὕπνον μὲν καλοῦσα καὶ αὕτη τῶν 
ψυχῶν τὴν εἰς γένεσιν ὁδόν, ἐξέγερσιν δὲ ἀπὸ τοῦ κάρου 
τούτου πάρεσιν ἡμῖν ἐμποιήσαντος τῶν νοερῶν ξωῶν, ὡς 

ιὸ τῶν αἰσθητικῶν ὃ ξωώδης ὕπνος. τὴν ἀπὸ γενέσεως] 
δ 1985. αὖϑις ἄνοδον ἐπὶ τὴν νόησιν κατὰ τὴν τῶν ὄντων 

ἀνάμνησιν. καὶ ἔστι καὶ ταῦτα τῷ τῆς ἀγγελικῆς τάξεως 

ἡγεμόνι πρέποντα, συνάπτειν καὶ τὰ ἄνω τοῖς κάτω διὰ 
τῶν ψυχικῶν καϑόδων καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω διὰ τῶν 
3 ᾿ “ ’ κΆ ι Α ΝΟ 27 δ ; 20 ἀνόδων. Ταῦτα μέν, ἵνα καὶ τὸν ὕπνον ἴδωμεν ἑπομένως 

-“ 7 δ Α »“Ὃ΄᾽ ᾽ 93 Α ’ 

τοῖς ϑεολόγοις ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος εἰς τὸν προκείμενον )70ὲς 9 μ 
μῦϑον εἰσηγμένον, ἀναγκαίως εἴρηται. 

Μετὰ δὲ τὸν ὕπνον καὶ τὰς μέσας νύκτα οντήν τινὰ μ ω 
ενέσϑαι φησὶν καὶ (σεισμόν συνθήματα καὶ ταῦτα δή- φ μ ] 

οὅ πουϑεν, ἀλλὰ Διίων τινῶν καὶ Ποσειδωνίων ἐνεργειῶν. 
ἐπεὶ γὰρ κάϑοδός ἐστιν ἄνωϑεν ἀπὸ τῶν μετεώρων εἰς τὴν 7} μετξῶρ 5 Τῇ 

κῃ 9 Α -«-ὠ ΖΔ Α 9 Α - δᾶ 4 ς ΑἉ γῆν, ἀπὸ τοῦ Διὸς εἰς τὸν τοῦ Ποσειδῶνος τόπον, ἡ μὲν 
οντὴ σύμβολον παρείληπται. ὡς ἄνωθϑεν γιγνομένη, τῆ ς ὥς γιγνομενη. τῆς 
’ 4 ς Α Α - - “ 

Διίου ποιήσεως, ὃ δὲ σεισμὸς τῆς τοῦ Ποσειδῶνος δημι- 
Μ ν ΄“- ᾿ 6 “ὦ 

80 ουργίας᾽ ὡς ἂν ταῖς εἰς τὴν γένεσιν ἡμῶν καϑόδοις συνεπ- 

ὅ κἂν τῷ ὕ. 18 οἵ. ΟἸγταρὶοα. δὰ Ῥμδθρα. 127, 8 
18 συνάπτει, οοτΥ. 5. 28 βροστήν 24 δα. ὅς. 26 ἔοτί. 

γὰρ (ἡ 
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“- 9 ; “- “« 9 Α Α ᾽ 

ισχυουσῶν ἀμφοτέρων τῶν δημιουργιῶν. εἰ δὲ καὶ πνεύ- 

ματος κίνησις ἐν νέφεσιν μὲν τὴν βροντήν. ὑπὸ γῆς δὲ 
κινουμένου τὸν σεισμὸν ἀποτελεῖ, δῆλον δήπουϑεν ὅτι σύμ- 
βολον καὶ τοῦτο τῆς τοῦ ψυχικοῦ πνεύματός ἐστι κινήσεως 

ἄνω τὲ καὶ κάτω φερομένου διὰ τὴν παντοίαν τροφήν. 

ἢ καὶ τοῦ διττὰ γένη ψυχῶν εἶναν τὰ εἰς γένεσιν χωρή- 
σοντα, τὰ μὲν οὐρανόϑεν τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ὑπογείων τόπων, 
καὶ ἡ μὲν βροντὴ τῶν ἄνωϑεν ἡκουσῶν, ὁ δὲ σεισμὸς τῶν 
κάτωϑέν ἐστι σύμβολον. 

’ -ο᾿ 2 -᾿ “ὦ ’ Α 9 Ἁ ; 
Τέλος γοῦν στιν τῆς τοιᾶσδε κινήσεως τὸ εἰς τὴν γένε- 
2 2. ’ ᾽ , ’᾽ Φ 9 ’ 

σιν ἄττειν ἐξαπίνης πάντας, καὶ προσέϑηπεν ὥσπερ ἄστε- 
. "' - - ἣ θας᾽ ἔοικεν γὰρ τῇ κινήσει τῶν διαττόντων ἀστέρων περ 

γῆν ὄντως ἡ τοῦ | ὀχήματος ἡμῶν κίνησις εἰς τὴν γένε- ξ.198ν. 
2) Α - - ’ ή σιν, ἄλλης δὲ ψυχῆς εἰς ἄλλο σῶμα καταταττομένης εἰκότως 

Ἁ «ἷῳ “«« ΄΄ἷ΄ῳ ’ καὶ τὰς τῶν ὀχημάτων φορὰς τὰς μετὰ τῶν ψυχῶν ἀστέρων 
διᾳττόντων ἀπείκασεν διαδρομαῖς. τὸ δὲ ἄνω πᾶσαν ἄττειν 

2 ἢ δ, Α Α Ἁ “ 2 ’ 5. Χ “ἭἬ αἰτίαν ἔχει τὸ μετὰ τὴν πτῶσιν εἰς ξῳογονίαν αὐτὰς χωρεῖν, 
΄ -“« ᾽ . -“ , ὅπερ ἐστὶ κρεῖττον τοῦ πεπτωκέναι μόνον᾽ συντελεῖν γάρ 

ἐστι πρὸς τὴν δημιουργίαν, ἀλλ᾽ οὐ πεπτωκέναι μόνον. ἴσως 
᾿ , 5. κ » ᾿ "ὦ ῃ ᾿ “2 5. ΘΟ δὲ συντάττειν αὐτὸ δεῖ καὶ τῷ ὥσπερ ἀστέρας. ἵν ἡ τὸ 

. δ. - 
ὅλον" “ἄττοντας εἰς τὴν γένεσιν οὕτως ὡς ἄνω τῆς γενέ- 

»ὦ “ » 
σεως ἀστέρας ἄττοντας ὁρῶμεν ἐν τοῖς ἄκροις τοῦ ἀέρος. 

εἰ δὲ ἄλλην ἄλλῃ καὶ ἐξαπίνης δρμᾶν φησιν, δῆλον δήπου- 
ς ’ὔ , 2 Ἁ ’ » 

ϑὲν ὡς διασπείρονται μὲν εἰς τὴν πεπληϑυσμένην καὶ διῃρη- 
’ 3 “Ὁ 

μένην ἐν τῇ γενέσει ξωὴν καὶ εἰς οἰκήσεις διαφερούσας καὶ 
᾽ - - 9 ’ 4 ν [4 --ὖὗ΄ , 2 4 μερίδας τῆς γῆς. ἀϑρόως δὲ εἰσκρίνονται πᾶσαι καὶ ἀχρόνως 

τὰ σώματα ἐμψυχοῦσιν καὶ ἐνοικίζονται ἐν αὐτοῖς ὡς τῆς 
ἔξω τῶν σωμάτων ξωῆς καὶ τῆς ἐν σώμασιν τὸν διορισμὸν 

1 γοβὺ πνεύματοσ οϑὺ Χὰὶ 2 βροτήν ὅ ψνΒΥ116 ΘΗΊΤΗ. 
ΘΙ]οιαθηῦθβ δ 1ὔυ7 πνεῦμα οἵ. αἀΘ6 οὐ. ομδ]α. 47 Τ;.ζα. ἀ6. τηθ}8. 
80, 20 Υ. 6 γχγωρήσαντα, οοΥΥ. ὅοῃῆ. 11 ἄττειν οὐ 1ὐῷ ΒΘΙΠΌΘΙ 

17 ξωογονίαν 18 συντελεῖ, οοττ. Η. 20 αὐτὸν, οοΥΥ. ὅ0Β. 
21 ἀνοικίξονται 

1ὅ 

20 
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2 ’ὔ δ ᾽ὔ ᾿ Α 2 ’ 

ἀνεπαίσϑητον τὕυπάργειν. τοιαύτην. γὰρ ἐν Παρμενίδῃ 
- 2 Ἁ - [4 » 

[ρ. 1664] τοῦ ἐξαίφνης αὐτὸς ἡμῖν ἡρμήνευσεν φύσιν, 
μ᾿ , 5 ς 2 κ» η)ἷ 2 ἃ δ." - 
ἄτοπον δή τινα οὖσαν ὡς ἐκεῖ λέγει. καϑ' ἣν αἱ ἅπο τῶν 

ἀντικειμένων εἰς τὰ ἀντικείμενα γίνονται μεταστάσεις. καὶ 
3 , κὰ δ : Ν , κυ - 2 , ι 

5 εἰσπρίσεις οὖν αἵ εἰς τὰ σώματα τῶν ψυχῶν ἐν τούτῳ δὴ 

10 

τῷ ἐξαπίνης ἐπιτελοῦνται, καὶ πᾶσα μεταβολὴ εἴς τε στάσιν 
ἐκ κινήσεως καὶ εἰς κίνησιν ἀπὸ τῆς στάσεως. 

Αὐτὸς δὲ τοῦ μὲν ὕδατος κωλυϑῆναι πιεῖν ἕως 
τοῦ καὶ τὴν ψυχὴν οὐ μιανϑησόμεϑα [ρ. 6215]. 

Τρεῖς μὲν οὗτοι καιροὶ μάλιστα τὴν διαφορὰν ἐπέδειξαν 
» “ΑἍ͵᾽ν , , ᾿ς Α ἢ ᾿ 

ἢ. 198τ. μῦν τοῦ τῶν λόγῶν τουτῶν | γενομένου πατρὸς σύρὸς τας 

1ὅ 

20 

2Ὁ 

90 

ἄλλας ψυχάς. εἷς μὲν ὃ παρὰ τοῖς δικασταῖς" τῶν γὰρ ἄλ- 

λων ψυχῶν σημεῖα λαβουσῶν τῆς κρίσεως αὐτὸν μὴ λαβεῖν 

[». 6144] ὡς οὔπω συμπεπληρωκότα τὸν τῇδε βίον. ἕτερος 
δὲ ὁ τῆς διακληρώσεως" αὐτὸν γὰρ τῶν ἄλλων κληρουμένων 
κλήρου μὴ τυχεῖν [ρ. 6179] τούτῳ γὰρ οὔπω ἦν ἀρχὴ 

ἄλλης περιόδου. τρίτος δὲ ὁ τῆς πόσεως τῆς ἐκ τοῦ ᾿4μέ- 
λητος᾽ μὴ γὰρ συγχωρηϑῆναι μόνον πιεῖν. ἵνα μὴ λήϑῃ 
τῶν ὀφϑέντων σχεϑείη. δέοντος αὐτὸν ἄγγελον γίνεσθαν 
τοῖς τῇδε ἀνθρώποις τῶν πρὸ τῆς γενέσεως ϑεαμάτων. 
δῆλον οὖν ὅτι πάντες οἵ τοιοίδε λόγοι ψυχῶν εἰσιν μνήμην 

ἐχουσῶν ἱκανὴν τῆς χωριστῆς ξωῆς. ὥστ᾽ ἐν μύϑου σχή- 
ματι δῆλός ἐστιν ὃ Πλάτων ἀναδιδάσκων, τίνος ἔργον ψυχῆς 
τὰ τοιαῦτα φράξειν, καὶ ὡς ταύτης ἣν μὴ κατέκλυσεν τὸ 

πόμα τοῦ ποταμοῦ τῆς “4ήϑης. β 

Τὸ δ᾽ οὖν ἐφεξῆς πάντων τούτων. ὅτι πῶς μὲν ἐν τῷ 

σώματι γέγονεν, οὐκ οἶδεν --- ἡ γὰρ ἐξαίφνης ὁδὸς οὐκ 

ἔδωκεν ἐπιστάσει χώραν" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐξαπίνης 

γινομένων ἐφίσταμεν, χρόνου παράτασιν τῆς ἐπιστάσεως ἁπαι- 

τούσης, ἵνα παρακολουϑήσῃ τῇ ἀρχῇ καὶ τῷ μέσῳ καὶ τῷ 
4 

2 ἑἕρμήνξυσεν 6 μεταβολὴν Τἷἴ τῆς Ἃ6]. 8. Τ0 ἔοτύ. 

καιροί, ζοἷΣ 28 δὴ ἄλλων (τῶν) 80 παρακπολουϑήσησ, ΘΟΥΥ. Η 

Ῥποσυῦβ, οᾶ, Ἐ σοΙ]. 1. 29 
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τέλει τοῦ συμβαίνοντος ---, ἀναβλέψας δὲ ἕωϑεν ξαυτὸν 
5 κῳ κ- κυ 2 εἰδὲν ἐπὶ τῇ πυρᾷ κείμενον δωδεκαταῖον, ὡς εἴρηται ἐν 
προοιμίοις [ρ. 6145]. Καὶ ὅπως οὐκ ἀπίϑανος ἡ ἴστορία, 

9 9 ’ἤ -»-"Ρ 2 9 - ;» Φ᾽»ν 6 ΄ Φ 
δι΄ ἐκείνων τῶν ἕν ἀρχῇ λελεγμένων ἡμῖν ὑπεμνήσαμεν 

Ἁ 2 - ’ προσκείσϑω δὲ ἐκεῖνο, ὅτι καὶ ἡ δυωδεκὰς περιόδου ϑείας 
ἐστὶν ἀριϑμὸς εἰς τὸ πέρας τῶν ὄντων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
καταντήσας, πέρατα καὶ μέσα τῶν ὅλων περιλαβών. ἅτε 3. 1985. 

ἀπὸ τῶν ἀρχῶν μάλιστα προελϑὼν τῶν ἐν τοῖς ἀριϑμοῖς 
προωτουργῶν. 

ὅ 

Τούτοις δὲ ἑπομένως ὃ Σωκράτης [». 621] τὸν μῦϑον 10 
συμπερανάμενος σεσῶσϑαί φησιν. ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολωλέναι. καὶ 

ἡμᾶς σώσειν, ἐὰν πειϑώμεϑα αὐτῷ --- πεισϑέντες γὰρ οὐ 

μιανϑησόμεϑα τὴν ψυχὴν [καὶ] ἀνοσιουργίαις ἐπιτρέψαντες 

ἡμᾶς αὐτούς. διαβησόμεϑα δὲ εὖ τοῦτον τὸν τῆς 4ήϑης 
ποταμόν᾽ τὴν γένεσιν πᾶσαν αὖϑις αἰνισσόμενος, ἀφ᾽ ἧς ἡ 

δεινὴ λήϑη ταῖς ψυχαῖς τῶν τε ϑείων καὶ ἑαυτῶν. νῦν 
γὰρ ἐν τῷ τοιῷδε ποταμῷ ξῶμεν τῆς 4ήϑης, ὃν δεῖ δια- 

βῆναι τὴν σύμφυτον αὐτῷ λήϑην ἀποσκευαζομένους καὶ διὰ 

τῆς καϑάρσεως τῆς ἐκ τῶν παϑῶν ἀνανεουμένους τὴν μνή- 
μην τῶν ὄντων. μιασμὸς γὰρ ψυχῶν ἡ ἐμπαϑὴς ζωὴ καὶ 

ἔνυλος, ἀφ᾽ ἧς ἐπιγινόμενον τὸ τῆς λήϑης πάϑος᾽ κάϑαρσις 

δὲ ἢ ἀποβολὴ τῶν ληϑαίων τούτων καὶ τῇ γενέσει συμφύ- 

λῶν παϑῶν. 

Τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς προστιϑέναι τοῖς μύϑοις ἔϑος 

ἦν, ὅτι μῦϑος ἀπώλετο, δεικνύναι βουλομένους ὧς ἄρα 
οἱ μῦϑοι λέγουσιν μὴ ὄντα, πλασματώδεις ὄντες, καὶ ἅμα 
τὲ ἐρρήϑησαν καὶ οὐκ εἰσίν. αὐτὸς δὲ πᾶν τοὐναντίον καὶ 

2 ἴδεν τηΐ, ΟΟΥΥ. τηϑ ἀν. πλευρᾶι, 568 λὲ ροϑὺ ἴπ8Β. 4 οἵ 
Ῥ. 118,6 ὅ οὗ ». 120,22 12 πειϑώμεϑα Ρ)].] πεισόμεϑα 
18 καὶ 46]. 808. 16 ἡ δίνη (νι ἴτ., ἡ 6Χ98) πλήϑει (δι 6Χ5), 
οοΥτ. [{8. 21 ἐπιγινόμενον (ει Ῥοϑὺ γ ἴ1., ον» 58.}} 8 ἐπιτείνο- 
μὲν ὃ 24--Ῥ. 8δδ, 7 Ῥϑθοιβ τασύδὐθ ἴῃ 5080]. Ρ]αῦ. 6921} 
“ὅ οἷ. ΡῚ, ῬΒΔΘΌ. 148 ὙΠΟ. 1648 τοῖς... πολλοῖς ... βουλομένοις 
8080]. 



ὅ 

ἘῚΣ ΤῊΝ ΠΟΛΙΤΕΙ͂ΑΔΝ ᾿ δῦ 

ἐνταῦϑα καὶ ἀλλαχοῦ σῴξεσϑαί τε καὶ σῴξειν φησὶν τοὺς 
μύϑους τοὺς παρ᾽ αὐτῷ. μάλα γε εἰκμότως" τῶν γὰρ ὄντων 
εἰσὶν ἐξηγηταὶ καὶ ὠφέλιμοι τῶν ἀκουόντων ὑπάρχουσιν 
τοιοίδε ὄντες καὶ τοὺς πειϑομένους αὐτοῖς ἐπανάγουσιν 

αὐτοφυῶς ἐπὶ τὴν τῶν ὄντων ἀλήϑειαν, καίπερ ἄνευ εἰκό- 
τῶν καὶ ἀποδείξεων διδάσκοντες, ὡς ἂν ταῖς ἀδιαστρόφοις 

δι 1θ4τ, ἡμῶν προϊλήψεσιν περὶ τῶν πραγμάτων συνάδοντες. 

φ 1 

1ὅ 

20 

25 

Τὰ μὲν δὴ τοῦ μύϑου τέλος ἐχέτω. σμικρὰ δὲ προσϑεὶς 
τούτοις σπέρματα πρὸς τὴν δόξαν τὴν Πλάτωνος τείνοντα 

ῳ 2 τω περὶ τοῦ ἐφ΄ ἡμῖν καὶ εἱμαρμένης καὶ προνοίας περιγράψω 
᾿ 2. .Δ ν , ἰχ ᾿ δ' 2 “" Χ ν 2, 95 καὶ αὐτὸς τὸν λόγον. Ὅτι μὲν οὖν ἔστι τοῦτο δὴ τὸ ἐφ 
΄“ ΄-ὡΦ’ ᾽ 

ἡμῖν δεικνύναι κατὰ Πλάτωνα περιττόν, πανταχοῦ τὰς αἷρέ- 

σεις τῶν ψυχῶν αἰτίας λέγοντος αὐταῖς εἶναι τῶν τὲ ἀγα- 
ϑῶν πάντων καὶ τῶν κακῶν καὶ τὴν ἀρετὴν ἀδέσποτον 

καλοῦντος. πλὴν ὅτι κατ᾽ αὐτὸν οὐκ ἔστι τὸ ἑκούσιον καὶ 
-ὝὟ 2 τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ταὐτόν: ἀλλὰ τὸ μὲν ἑκούσιον ἐν μόνοις ἐστὶν 

“2 » ᾿" 2 , . 2 ; ς - - 
τοῖς ἀγαθοῖς. εἴπερ ἀκούσιος καὶ ἀβούλητος ὁ τῶν κακῶν 

. 3 - » βίος ἐφ᾽ ἡμῖν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἡμετέρων αἱρέσεων καὶ τὰ 
ἁμαρτήματα. καὶ γὰρ ταῦτα αἵἱρούμεϑα καὶ ἑλόμενοι πράτ- 

2 ᾿ 25.» 2 5 5 ᾿ ς ’, 2 , 
τομὲν. ἀλλὰ δι΄ ἄγνοιαν. εἰ οὖν τὰ ἁμαρτήματα ἁκούσια 

2 - δ, νι ΦὧὋη»ν 2 ᾿ » ’ } μέν, ἐν ταῖς αἱρέσεσιν δὲ ἡμῶν ἔστι καὶ ταῦτα, πάντα μὲν 
τὰ ἑκούσια καὶ αἱρετὰ δήπουθϑέν ἐστιν. οὐ πάντα δὲ τὰ 

δ ν, Δ , , Χ Α } 9 ’ 5 Ω ς αἱρετὰ ἑκούσια. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀκούσια εἶναι ὅσα ἁμαρ- 
τάνομεν ἐν τῷ ἐνάτῳ δέδεικται τῶν Νόμων [ρ. 860 5ᾳ.7᾿ 

᾿ ᾿ Ν , ς , 2. Νὰ - δι Ζ 53 - ς 
τὸ δὲ καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἀπὸ τῶν αἱρέσεων εἶναι τῶν ἡμε- 

τέρων καὶ ἐν τοῖς τοῦδε τοῦ: μύϑου ῥήμασιν ἐκηρύττετο 
σαφῶς" αἰτία ἑλομένου, ϑεὸς ἀναίτιος [Ὁ. 6175]. τῶν 
γὰρ κακῶν δήπου ϑεὸς ἀναίτιος. οὐχὶ τῶν ἀγαϑῶν. πάν- 
τῶν γὰρ αἰτιᾶσθαι χρῆναι τῶν ἀγαθῶν τὸν ϑεὸν ἐν τῷ 

1 σώξειν | οἵ, Ἰορ΄. 1 6450 8 ὠφέλημα 808. θ ἀπο- 
δείξεων ὅ0801.1] ἀποδείξεωσ οἵ, δὰ Ὁ. 840, 29 11 αὐτὸν, ΟΟΥΤ. 
Ὁ. | οἱ ῬοῖρΆ. ἂρ. δον. Π 168 ΝΥ. 18 λέγοντος] πούδι δη800- 
Ταύποι [ ϑηὺθ τε ϑϑὺ τὸ 

28 Ὁ 
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ἣ ““ Ὁ ν) ΄ » ᾿ 
δευτέρῳ τῆς Πολιτείας Ῥ. 81 9. ἠκούσαμεν. ταῦτα μὲν 

οὖν, ὕπερ ἔφην, ὑπομιμνήσκειν διὰ πλειόνων περίεργον. 
- ᾿ ι δ , 2...» 5 [ 5. λ - 
Ὅτι δὲ τὴν εἴμαρμένην αἰτίαν εἶναί φησιν αὐτὸς τῶν 

τοῦ κόσμου περιόδων, καὶ οὔτε τὴν περίοδον οὔτε τὴν ἐ 19άν. 
τάξιν τὴν ἕν αὐταῖς καὶ τὸν εἴρμόν, ὥς τισιν ἔδοξεν, δηλοῖ 
τὰ ἐν τῷ Πολιτικῷ [ρ. 2125] δηϑέντα περὶ αὐτῆς" τὸν 
δὲ δὴ κόσμον ἀνέφτρεφεν εἱμαρμένη καὶ σύμφυτος 
ἐπιθυμία, τὴν ἐναντίαν τῇ προτέρᾳ περιάγουσα κυκλήσει. 
δῆλον γὰρ ὅτι κινεῖν μὲν ἐν τούτοις οἴξται τὴν εἱμαρμένην, 
κινεῖσθαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν κόσμον σύμπαντα κατὰ πάσας 

τὰς ἐν αὐτῷ κινήσεις. διὸ ἀρχόμενον μὲν ἀκριβέστερον 
ἀποτελεῖν, τελευτῶντα δὲ ἀμβλύτερον" ἥττων γὰρ ἡ τάξις 

ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῦ πόσμου, πλείων δὲ ἐν τοῖς πρωτίστοις. 
τοιαύτην δὲ τὴν εἱμαρμένην οὖσαν, Ῥινητιμὴν λέγω τῶν 
κοσμικῶν περιόδων αἰτίαν, ὅτι ϑεὸν οὐκ οἴεται εἶναι, λάβοις 

ἂν ἐναργῶς ἐκ τοῦ αὐτοῦ διαλόγου. φησὶ γὰρ [ρ. 2699] 
δύο κινήσεις ἐναντίας δύο ϑεοὺς ἐναντία φρονοῦντας μὴ 

κινεῖν" τὴν δὲ ἀνακύγλησιν ἐναντίαν εἶναι τῇ προτέρᾳ 

κυκλήσει τῇ ϑεία᾽ δῆλον ἄρα ὅτι τὴν ταύτης κινητικὴν οὐκ 

ἂν φαίη ϑεὸν εἶναι, ϑεὸν ἄρχειν ἐκείνης τῆς κυκλήσεως 

προειπών [ρ. 2714]. ἐπεὶ καὶ πάντων ϑεῶν ἀφέντων τὰ 

μέρη τοῦ κόσμου τῆς ἑξαυτῶν ἐπιμελείας οὕτως ἐπήγαγεν, 

ὅτι τὸν κόσμον ἐκείνων ἀφέντων αὐτὸν ἀνέστρεφεν εἷμαρ- 

μένη λοιπόν [ρ. 2125] οὐκ ἄρα ϑεός ἐστιν, εἶστε τὴν 
ἐναντίαν κινεῖ πένησιν τῇ προτέρᾳ κυκλήσει τοῦ παντός, ἣν 
ἐχίνει ϑεός, ϑεὸν δὲ ἐναντίαν ϑεῷ κίνησιν ἀμήχανον γενεῖν» 

καὶ εἰ μετὰ τὴν ἀπόλειψιν πάντων ϑεῶν οὕτω κινεῖ τὸν 
κόσμον ὡς ἂν αὐτὴ μὴ οὖσα ϑεός. Ὅτι δὲ οὐδὲ ἡ ϑεία 

4 τὴν περίοδον ἴὰγθ βυβρθούσῃη ὈΠΒΘΉΘΥΟ ὅ ΘἰΟΙΟΟΥΆΤΙ 
ἄορταῶ Θϑὺ; 6]. ἄοχορυ. 8348 1 οὐτὰ ΠΙ ΘΙ οϑὶὶ ϑάποίῦ. 9. οὗ ΡΙ. 
2099 βαα. 11 οἵ ΡΙ. 218} 19 ϑεᾶ! (ϑεοῦ 808.) | ταύτης] 
τοιαύτην (αἰτίαν δα. 5. 21 προσειπών, ΟοΥΥ. 0Β. 
26 ϑεῷ 508.] ϑεῶν 

ὅ 

20 
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᾿ »“ ή 2 ’ὔ Ἃ 2 4 ὧΦ 
ψυχὴ τοῦ παντὸς ἔστιν. μάϑοιμεν ἂν ἐννοήσαντες. ὑπῶς 

δι 19ὅ:. ταύτην καὶ [ ἐν Τιμαίῳ ϑεὸν οἶδεν (εἴπερ ἐκάλει τὸν 

Ωι 

1 Φ 

1 [3 

20 

“ῦ 

κόσμον εὐδαίμονα δι᾿ αὐτὴν ϑεόν [ρ. 845]) καὶ ϑείαν 
ἀρχὴν ἄρξασϑαί φησιν ἀπαύστου βίου καὶ ἔμφρονος 

[». 8651. καὶ ἐν Νόμοις [ΣΧ 8970] νοῦν ϑεῖον προῦσ- 
λαβοῦσαν εἶναι βούλεται ϑεόν, ὅπου καὶ πάσας τὰς ψυχὰς 

ἄστρων ὡρῶν στοιχείων. εἰ οὖν ἡ μὲν εἴμαρμένη κατ᾽ αὐτὸν 
οὐ ϑεός, ἡ δὲ ψυχὴ τοῦ κόσμου ϑεός, οὐκ ἂν εἴη εἴμαρ- 
μένῃ ἡ τοῦ κόσμου ψυχή, οὔϑ᾽ ἡ ἐν Τιμαίῳ οὔϑ᾽ ἡ ἐν 
Νόμοις. Ὅτι δὲ ὅπερ ὑπόλοιπον ἀληϑές, καὶ ὡς ἡ φύσις 
ἐστὶν τοῦ παντός. ἐκ τούτων συνάγειν δυνατόν. εἰ γὰρ μήτε 
ἡ ψυχή ἐστιν ἡ προσλαβοῦσα νοῦν μήτε τὸ σωματοειδές 
(τοῦτο μὲν γὰρ κινεῖ, ϑεὸς δὲ οὐκ ἔστιν ὥσπερ ἐκείνη). 

λείπεται μέσην αὐτὴν οὖσαν ἀμφοτέρων. τῆς μὲν ὡς ϑεοῦ 
μὴ ϑεὸν χείρονα, τοῦ δὲ ὡς κινουμένου κινοῦσαν κρείσσονα, 
τὴν φύσιν εἶναι τοῦ παντός.. καὶ γὰρ ἐν Τιμαέῳ [ν. 415] 

ταῖς ψυχαῖς τοὺς εἴμαρμένους νόμους εἰπεῖν ἐϑέλων πρό- 
τερον τὴν φύσιν δείκνυσιν τοῦ παντός (οὕτω γοῦν φησιν᾽ 
καὶ ἐμβιβάσας ὡς εἰς ὄχημα τὴν τοῦ παντὸς φύσιν 

ἔδειξεν νόμους τε τοὺς εἱμαρμένους εἶπεν αὐταῖς): 
καὶ ἐν Νόμοις Γ[Χ 8920] πρὸς τοὺς σωματιμαῖς ἀρχαῖς 

χρωμένους ἀγωνίξεσϑαι μέλλων (οὐ καλῶς φησιν αὐτοὺς 
τὰ φύσει ρύσιν ἀποκαλεῖν, ὡς ἄλλης δηλαδὴ παρὰ τὰ φύσει 
τῆς φύσεως οὔσης. εἰ οὖν τὰ σώματα πάντα φύσει. δῆλον 

ὡς φύσις ἄλλη τις παρὰ τὰ σώματα καὶ αἰτία τῶν φύσει 

καὶ κατ᾽ αὐτόν. δέδειγιται τοίνυν, ὅτι φύσις ἐστὶν τοῦ παν- 
τὸς ἡ εἱμαρμένη καὶ κατὰ τὰς Πλάτωνος ἀρχάς. 

Ὅτι δὲ ταῦτα συντέτακται ἀλλήλοις, τό τε ἐφ᾽ ἡμῖν λέγω 
καὶ εἱμαρμένη, καὶ συνεμφαίνεται παρὰ τῆς προνοίας, λάβοις 

2 ἐκάλει τὸν] ἕκαστον οἷ. ῬΥ. ἴῃ Τίμα. 17895ᾳαα. 6 οἔ ΡΙ. 
10. 899" 19 ἐμβιβάσαι (αν 1ν.) 22 δ6α. δοι. 29 συνδ8- 
φαίνεται οὗ 55. ἱ' (πᾶ ροββϑὶβ σνυνυφαΐνεται ο]. {8. γ]αῦ. 12,10. 
18 46 7284110]. ἀρ. ὅ'΄Λοῦ. 1 87ὅ, ὅ Ηθυγπῖρρ. 68. 8. 11) 
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ἂν ἐκ τῶν ἐν τῷ δεκάτῳ τῶν Νόμων ῥδηϑέντων [ρ». 904]. 
4 4 

λέγει [ γάρ. ὅτι μὲν οὐ βιάξεται τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ εἱμαρμένη 1. ι9ὅ ν. 
ἢ πρόνοια, ταυτί (γράψω δὲ συντεμὼν τὰς δήσεις) ἐπειδὴ 
κατεῖδεν ἡμῶν τὰς πράξεις ὁ βασιλεὺς ἐμψύχους 

οὔσας, καὶ πολλὴν μὲν ἀρετὴν ἐν αὐταῖς οὖσαν, 

πολλὴν δὲ κακίαν (ὅπερ ἦ ἦν τοῦ ἐφ᾽ ἡμῖν ἴδιον), ἐμη- 
χανήσατο ποῦ κείμενον ἕκαστον τῶν μερῶν ἀρετὴν 
μὲν νικῶσαν, ἡττωμένην δὲ κακίαν ἐν τῷ παντὶ 
παρέχοι (τοῦτο δὲ ἦν προνοίας ἴδιον, πᾶσιν χρῆσϑαι κατὰ 
τὸ δυνατὸν εἰς τὸ ἀγαϑόν)" μεμηχάνηται δὴ πρὸς τοῦτο, 

ποῖον γιγνόμενον ἀεὶ ποίαν ἕδραν δεῖ μεταλαμβά- 
νξιν᾽ τῆς δὲ γενέσεως τοῦ ποιοῦ τινος ἀφῆκεν [έν] 

ταῖς βουλήσεσιν ἑκάστων ἡμῶν τὰς αἰτίας. ὅπῃ 
γὰρ ἂν ἐπιθυμῇ καὶ ὁποῖός τις ὧν τὴν ψυχήν, 
ταύτῃ σχεδὸν ἑκάστοτε καὶ τοιοῦτος γίνεται ἅπας 
ἡμῶν. δι ὧν τὸ αὐτεξούσιον μάλιστα σώξει τῆς ψυχῆς 

καὶ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν᾽ τὸ γὰρ ποιὸν τῆς ξωῆς τῆς ἡμετέρας 
ἠρτῆσϑαι βουλήσεως" τὴν προαιρετιὴν δύναμιν ἁποκαλέσας 

ἐν τούτοις βούλησιν. τοιοῦτον δὲ ὃν πῶς συντάττεται πρὸς 
τὴν εἱμαρμένην, ἐπάκουσον: μεταβάλλει μὲν τοίνυν 
πάνϑ᾽ ὅσα μέτοχα ψυχῆς; ἐν ξαυτοῖς κεκτημένα τὴν 
τῆς μεταβολῆς αἰτίαν (καὶ τοῦτο πάλιν διὰ τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 

εἰπών) μεταβάλλον δέ, φησίν, φέρεται κατὰ τὴν τῆς 

εἱμαρμένης τάξιν καὶ νόμον᾽ καὶ πῶς φέρεται, καὶ ὅτι 
ταττόμενον εἰς τὴν ὀφειλομένην αὐτῷ χώραν᾽ σμικρότερα 
μὲν τῶν ἠϑῶν μεταβάλλοντα ἐλάττονα κατὰ τὸ τῆς 
χώρας ἐπίπεδον, πλείω δὲ μεταπεσόντα εἰς βάϑος 
τά τὲ κάτω λεγόμενα, ὅσα “Αιδην καὶ τὰ τούτων 

8 αποιηοᾶο οοπίγδχουιῦ, πο ϑᾶάποίο 4 κατίδν 1[1Πτὸ 
στοῖόν τι Ῥ]οί. 12 τοῦ ποιοῦ οἰδοῦ οἰίδτι Τηθοᾶοχ.] τὸ ποίου 
ΡΙ]αί. 16 ἕκαστοσ 17 οὗ Ῥοῦρᾷ. ἂρ. ϑίον. Π 168, 29 
21 πάνϑ'᾽ ὅσα Ἐ] πάϑος 28 μεταβάλλοντα ῬΊ. 2 ᾿σμικρό- 
τερὰ μὲν Ἐ].] σμικροτανεν 

δῦ 
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Εὐθοτ ἐχόμενα ἐπονομάξοντες σφόδρα φοβοῦνται. τοῦτον 
μὲν οὖν τὸν τρόπον οὐκ ἐκβαίνομεν τῆς εἱμαρμένης. ἀλλὰ 
κατὰ τοὺς ἐν αὐτῇ νόμους φερόμεϑα, μεταβάλλοντες κατὰ 
τὰς ξωάς, κύριοι τῆς μεταβολῆς ὄντες, εἰς ἄλλον καὶ ἄλλον 

8 τόπον ἁγιώτερον ἢ τιμωρητικώτερον ἢ καὶ μέσον ἀμφοτέρων. 
εἴρηται δὲ καὶ τὸ πάντα συντάττον, καὶ ὅτι πρόνοια καὶ ὁ 
τοῦδε τοῦ παντὸς βασιλεύς" εἰς ὃν καὶ ἀναδραμόντες ἐν- 
ταῦϑα περιγρόψομεν τὸν περὶ τοῦ μύϑου σύμπαντα λόγον. 

Πρόκλου Δυκίου Πλατωνικοῦ διαδόχου εἰς τὸν ἐν πολι- 
’ὔ -“οΣο ’ἢ κ«-ἷ [ῳ 7 

10 τείᾳ τοῦ Πλάτωνος μῦϑον ὑπόμνημα. 

ὁ φοββὶβ καὶ {τίς τὸ 



ΕΠΙΣΚΉΨΙΣ ΤῸΝ ὙΠ᾿ ΑΡΙΣΤΟΤΈΔΛΟΥΣ ε 1εν. 

ἘΝ ΔΕΥΤΈΡΩΙ ΤῸΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩ͂Ν 

ΠΡῸΣ ΤῊΝ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ ΠΟΛΊΤΕΙΑΝ ΑΝΤΕΙΡΗΜΕΝΩΝ, 

Τῆς Πλάτωνος πολιτείας ὃ δαιμόνιος ᾿ἀριστοτέλης ἐν 
τῷ δευτέρῳ τῶν Πολιτικῶν ἐξέτασιν ποιούμενος, ὥσπερ δ 
εἴωϑεν πρὸ τῶν αὐτὸν ἀρεσκόντων βασανίζειν τὰ τῶν πα- 

ἃ λαιοτέρων, πρῶτον ἐκεῖνο παρείληφεν ἀξίωμα κάλλιστον περὶ 
πάσης πολιτείας ἐκ διαιρέσεως, ὡς ἄρα ἀναγκαῖον ἢ πάν- 

τῶν εἶναι κοινωνίαν τοῖς μιᾶς πολιτείας μετειληχόσιν, ἢ 

μηδενός, ἢ τῶν μὲν τῶν δ᾽ οὐ κοινωνεῖν ἀλλήλοις. καὶ τὸ τὸ 
μὲν μηδενὸς εἶναι κοινωνίαν τοῖς τὴν αὐτὴν οἰκοῦσιν ἀδύ- 
γνατον᾽ εἶναι᾽ πᾶσα γὰρ πόλις κοινωνούντων ἐστὶν ἀλλήλοις 
ἀνθρώπων καὶ συμβαλλόντων᾽ τὸ δὲ πάντων ὁμοίως ἀμή- 
χανον᾽ τοῖς γοῦν σώμασιν ἰδίοις ἀνάγκη χρῆσϑαι καὶ ταῖς 
αἰσϑήσεσιν διαφερούσαις καὶ τοῖς φυσικοῖς ἔργοις ὅπασιν᾽" 16 

ὧν ὑφαιρεϑέντων λείπεται τῶν μὲν εἶναι κοινωνίαν ἐν ταῖς 
πόλεσιν, τῶν δὲ μὴ εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. τοῦτο μὲν οὖν 
τὸ ἀξίωμα προὔλαβεν αὐτός" εἴρηται, δὲ καὶ ὑπὸ Πλάτωνος, 
ὅτι πάντων μὲν εἶναι κοινωνίαν οὐκ ἐνδέχεται, τὸ δὲ ὡς 
πλείστων εἶναι τὴν κοινωνίαν αἱρετὸν ἐν ταῖς εὐνομουμέναις 90 
πόλεσιν. καὶ δεδήλωκεν τὸ μὲν πρότερον, ἔν οἷς διορίξεται 
καὶ προστάττει χρῆναι ἕκαστον ἕν τι ἐπιτηδεύειν, πρὸς ὃ 
πέφυκεν, καὶ μὴ ὑφαρπάξειν τινὰ τὸ μηδὲν αὐτῷ προσῆκον 

4 οἵ. Αγῖϑῦ, ῬΡ0]. ΠῚ 110. 12 δὴ πόλις {ἐκ} 16 ὑπερ- 
εἁδέντων, οΟἸῪ. ΒΒ. 20 πλείστην, οοΥτ. ὕὍπ. 21 οἵ. Ῥ]. τρ. 
Π 8699 ἵν 4288 
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ἐπιτήδευμα καὶ ἔργον εἰ γὰρ τοῦτο ἀληϑές. οὐ πάντες 
πάντων κοινωνήσουσιν ἐπιτηδευμάτων. ἀλλ᾽ οἱ ὁμοφυεῖς τὰ 

αὐτὰ ἐπιτηδεύσουσιν μόνον" τὸ δὲ δεύτερον, ἐν οἷς φησιν 
ἤναι συντετάγϑαι πρὸς ξἑαυτὴν οὕτω τὴν πόλιν ὡς ἕνὸ χθη χ ' ω ς 

ὅ μέρη σώματος" καὶ γὰρ ταῦτα διαφέρει μὲν ἀλλήλων καὶ 
ἄλλο ἄλλου ἔργον. ὡς τὸ μὲν ὁρᾶν τὸ δὲ ἀκούειν τὸ δὲ 

δι 1915. κινεῖν τὸ δὲ τρέφειν. πάντα δὲ ἀλλήλοις συμπαϑεῖ καὶ 
ὔ Ἁ - Α νὴ 7 ς»ἤ : ᾽ ᾿ , μέαν ζωὴν ξῇ καὶ εἰς μίαν ἀνήρτηται ψυχήν. καὶ διδόντα 

ἕκαστον εἰς πάντα τὸ οἰκεῖον ἔργον λαμβάνει παρὰ τῶν 

10 ἄλλων τὸ πρὸς τὴν αὑτοῦ χρείαν. καὶ διὰ τοῦτο ἑνὸς ἀλ- 
γοῦντος ἢ ὑγιαξομένου λέγεται ἀλγεῖν ὃ ἄνϑρωπος ἢ ὑγιά- 

εῦσϑαι, διότι καὶ τὸ τοῦ μέρους ἀγαϑὸν ἢ κακὸν τοῦ ὅλου , μέρους ΟΥ ω 
στὴν ἀγαϑὸν ἢ κακόν. 

Δεύτερον δὲ μετὰ τοῦτο τὸ ἀξίωμα λοιπὸν εἰς τὴν ἐξέ- 
τό τασιν καϑεὶς ἀπορεῖ, πῶς τοῦτο δυνατὸν τὸ μίαν εἶναν τὴν 

πόλιν, ὡς τοῦτο ἄριστον ὄν. λαμβάνειν μὲν γὰρ ταύτην τὸν 
Σωκράτη τὴν ὑπόϑεσιν᾽ εἶναι δὲ τοῦτο παντελῶς ἄτοπον. 

4 Ν ἢ Α ’ 2.» χ.λλ 9 λλ 7 ) μίαν γὰρ γιγνομένην τὴν πόλιν ἐπὶ μᾶλλον ἀπολλύναι καὶ 
τοῦτ᾽ αὐτὸ τὸ εἶναι πόλιν μᾶλλον γὰρ μίαν οἰκίαν πόλεώς 

80 φαμεν εἶναι. καὶ ἕνα μᾶλλον τῆς οἰκίας ἕκαστον εἰ οὖν 

καὶ δυνατὸν ἦν ἐπιτείνειν τὴν ἕνωσιν τῆς πόλεως, ὡς ἔοι- 

κεν, οὐκ ἣν ὀρϑόν᾽ ἀνῃρεῖτο γὰρ ἡ πόλις, καὶ τὸ λεχϑὲν 
ὡς μέγιστον ἀγαθὸν ἐν ταῖς πολιτείαις. τὸ ἕν ὅτι μάλιστα 
γίνεσθαι τὴν πόλιν, φϑαρτικὸν αὐτῆς ὑπῆρχεν ὕλως [τῆς 

85 πόλεως." εἰ οὖν τὸ ἑνίζειν τὴν πόλιν ἀναιρετικόν ἐστι τῇ ς θ ης 
πόλεως. τὸ δὲ ἑκάστου ἀγαϑὸν οὗ ἐστιν ἀγαϑὸν σωστικόν 
ἔστιν καὶ οὐκ ἀναιρετικόν, λείπεται ἄλλο τι ἢ τὸ ἕνίξειν 

Ἁ ᾿ Ἁ 5 - , 2 » ἰν ΟΥ̓ ,“ 
τὴν πόλιν μὴ εἶναι τῆς πόλεως ἄγαϑόν, ὡς ἕνα ἄνϑρωπον 

- Ἁ αὐτὴν ἀντὶ πόλεως ποιοῦν: Πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἐπιβολὴν 
- , » 7 ΟἿ ν΄ ΚᾺ 2 2 -" τ' . 80 τοῦ λόγου δεῖ λέγειν, ὅτι τὸ ἕν οὐκ ἔστι τοιοῦτον οἷον αὐτὸ 7 γξιν. 

8 81. Ρ]. Υ 4020, 4640 6 τοῦ φγῖὸ τὸ αὐϑίογ ὅθ ῃ. 8. ξῆ Ρ ᾳ γ) 
10 αὐτοῦ 14 οἵ, Ατὐ. 1961 10 566. 17 οὗ ῬΙ. ΤΥ͂ 4284, 
Ὗ 469Ὁ 24. 4,6]. Βιδᾶ. 
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ς » . Ἁ ᾿ ᾿ »“. 2 -» ς. ὦ ᾽ ὑπέλαβεν. τὸ ἄτομον καὶ τὸ τῷ ἀριϑμῷ, εἰς ὃ κατήγαγεν 

τὴν πόλιν, ὃ δὴ λόγον | ὕλης ἐπέχει πρὸς τὴν σύμπασαν 1. 191ν. 

πόλιν (ἐκ γὰρ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων ἡ πόλις), ἀλλὰ τὸ 
κρεῖττον τῶν μερῶν καὶ ὃ συναγωγόν ἐστιν οὕτως τῶν 
πολλῶν, ὡς ὑπερέχειν αὐτῶν καὶ εἶναι τελικὸν αἴτιον, ἀλλ᾽ 

οὐ συναίτιόν τι καὶ ὑλικόν. ἐπεὶ καὶ τοῦ σώματος ἡμῶν 
ἔκ πολλῶν ὄντος ἕκαστον τῶν ἐν αὐτῷ μερῶν ἕν τί ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ὡς ὕλη τοῦ ὅλου τοῦτο τὸ ἕν" τὸ δὲ μάλιστα ἕν τοῦτό 
ἐστιν τὸ συνέχον τὸ σῶμα, εἴτε λόγος εἷς φυσικὸς εἴτε καὶ 
ψυχή τις, δι’ ἣν ἕν τὸ σῶμά ἐστιν, καὶ ταῦτα ἐκ πολλῶν 
ὄν. διττὸν οὖν τὸ ἕν, ἢ τὸ ὑλικὸν ἣ τὸ τελιμπόν. καὶ ἐπεὶ 
ἑνίζειν ϑέλει τὴν πόλιν; οὖχ ὡς εἰς τὸ ὑλικὸν αὐτὴν ἕν 

κατάγων μηχανᾶται τὴν ἕνωσιν, ἀλλ᾽ εἰς τὸ τελικὸν καὶ 
αὐτὸ τὸ ἀγαϑόν, δι᾿ ὃ καὶ ἀφ᾽ οὗ πᾶσιν ἡ ἕνωσις. ὅϑεν 
καὶ ὁ Σωκράτης τοῦτο ξητῶν τὸ ἕν. οὐ τὸ ἄτομον, ὡς 
εἴσπτομεν, ἀλλὰ τὸ συνέχον τὴν πόλιν, μηχανᾶται τὴν κοινω- 
νίαν τὴν ἐν τοῖς πλείστοις ὡς ὁμονοίας αἰτίαν καὶ ἄστα- 

σίαστον αὐτὴν φυλάττουσαν. ὅταν οὖν λέγῃ τὸ ἕν ἀναιρεῖν 

τὴν πόλιν, τὸ δὲ ἕξκάστου ἀγαθὸν σώζειν ἕκαστον. αἰτια- 
σόμεϑα τὴν ἑτέραν πρότασιν τὸ ἕν ἐκεῖνο λαμβάνουσαν οὐχὶ 
τὸ συναγωγὸν τοῦ πλήϑους καὶ συνεκτικόν, ἀλλὰ τὸ ὑλικόν᾽ 
τοῦτο γὰρ ἀναιρετικὸν ὄντως τοῦ πλήϑους καὶ τῆς ὁλότητος, 
μέρος ὃν ἀλλ᾽ οὐχ ὅλον, ἐκεῖνο δὲ σώξει μειζόνως τὸ ὅλον, 
συμπαϑείας ὃν αἴτιον καὶ ὁμονοίας. 

Τρίτον τοίνυν τὴν αὐτάρκειαν, φησίν, ἀφανίζει τῆς πό- 

λεὼς τὸ λίαν αὐτὴν ἑνίζειν" αὐταρκέστερον γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς 

οἰκία καὶ πόλις οἰκίας" εἰ οὖν τὸ ἧττον ἕν αὐταρκέστερον, 

ὡς πόλις οἰκίας καὶ οἶκος ἑνὸς ἀνδρός, τὸ μᾶλλον ἕν ἧττόν 

ὅ ὑπερέχον, ΟΟἸΥ. Ξ0Π. 8 ὕλην 10 καὶ ταῦτα --- καί- 
τοι οὗ, ΘΟΠῺΥ 88]. ἴπ ὈΙΟΠΘια 178 [Πποΐϑη.7 Ῥρχηομ. 84 Ἠθ]1οά. 

δοὑμίορ. {, 15. ὅ9., 1. 181, ὅ οἷο. 18 τὸ ὑλικὸν ΒΟΥΤΡΒΙ] δέλι- 
κὸν, ΟΟΥΥ. ὃ 18 οὗ ἀν. 19618 29} 8 ἀναιρεῖ, οοΥΥ. Μδ8] 
2ὅ οἵ, Ατ΄ 1961} 10 

10 
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δι. 1985, ἔστιν αὔταρκες. Πάλιν δὴ καὶ οὗτος ὃ λόγος λανϑάνει 

παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ ἑνὸς τὸν ἔλεγχον ποιῶν. ὥσπερ 
ι δ 7 ,ὔ Ἁ 9. ἢ Α δκΑν 9 Α ἢ καὶ ὃ πρότερος. πόλις γὰρ οἰκίας καὶ ἑνὸς ἀνδρὸς οἰκία 

καὶ αὐταρκέστερον καὶ μᾶλλον ἕν, καὶ ἧττον αὔταρκες καὶ 
τ [κι 2 Ἁ ᾿" νι 7 ,ὔ τὰ ᾿᾿ ἧττον ἕν. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἄτομον λαμβάνοις καὶ ὃ εἴπομεν 
ὕλης ἔχειν τάξιν. καὶ ἧττόν ἐστιν ἕν ἡ πόλις (πολλῶν γὰρ 
δεῖται τοιούτων οἷόν ἐστιν τὸ ἄτομον) καὶ ἧττον αὔταρκες" 

, ᾿ “Ἂ-" , Α Α 5 ᾿ , ») πλειόνων γὰρ δεῖ τῇ πόλει πρὸς «τὸΣ εἶναι καὶ σώξεσϑαι ἢ 

ὧν δεῖται ὃ εἷς, ὥσπερ καὶ πᾶν ὅπερ ἂν ἡ ὅλον τοῦ οἷ- 
’ , . ἢ Α .. ὁ 9 - ΟἹ ει ᾿ .- ’ 

10ὼ πδίου μέρους" εἰ δὲ τὸ ὡς ἁληϑῶς ἕν, ὃ δὴ τῷ τελείῳ 
᾽ - --ν - ταὐτόν, καὶ μᾶλλον ἕν ἡ πόλις τοῦ ἑνὸς καὶ μᾶλλον αὔταρκες; 

ὥσπερ καὶ τὸ ὅλον μᾶλλον ἑκάτερον ἢ τὸ μέρος" τοῦτο γὰρ 
ἢ ’ Α Α ; Α Α ; - [δ ἋἊ συνέχει, συνέχεται δὲ τὸ μέρος. τὸ δὲ συνέχον μᾶλλον ἕν ἢ 

3 » - “ἍἉἊ Α 2 τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ συνεχόμενον καὶ μᾶλλον αὔταρκες ἢ τὸ ἕν 
αὐτῷ περιεχόμενον (δεῖται γὰρ τῶν ἄλλων μερῶν). Πάλιν 
οὖν καὶ οὗτος ὃ λόγος διελὼν τοῦ ὅλου καὶ τελείου τὸ ἕν 

καὶ εἰς τὸ ὡς μέρος καὶ ἀτελὲς φερόμενος οὕτως ἵἠρώτηται. 
»" 2 

καὶ δοκεῖ τὸ ἕν καὶ τὸ αὔταρκες ἀπ΄ ἀλλήλων διοικίξειν, 
ΟΡ’ Ἁ ἶν Α »} -.- ’ 2 9 ΄-- , - 2 ’ ὥσπερ καὶ ὃ πρὸ αὐτοῦ" καίτοι γ ἐχρῆν καὶ τοῦ ἐν Φαΐί- 

ο 7 2 ’» - ς 27 9 ολ 
δωνε [ρ. 999] Σωκράτους ἀκούειν βοῶντος, ὡς ἄρα οὐδὲν 

5 ΄ᾧ ᾽ 

οὕτως οἶδεν συνδεῖν τὰ ὄντα καὶ συνέχειν ὡς τὸ ἀγαϑόν. 
. Ἢ ΄ ᾽ , Ἃ ᾿ , δ , 

παντὸς ᾿άτλαντος ἰσχυρότερον ὃν εἰς ταύτην τὴν δύναμιν 

καὶ αὐτὸ τὸ δέον ὄντως ὑπάρχον᾽ ἐπείσϑη γὰρ ἂν τούτοις 
ἑπόμενος, ὅτι τὸ αὐταρκέστερον πᾶν ὁτουοῦν ἤνωται μᾶλλον 
καὶ ἕν μειζόνως ἐστίν. ὥσπερ καὶ αὔταρκες μειζόνως. τὸ 

γὰρ μᾶλλον τοῦ συνδέοντος μετέχον μᾶλλόν ἔστιν ἕν" τὸ δὲ 
τοῦ ἀγαϑοῦ μᾶλλον μετειληχὸς τοῦ συνδεῖν δυναμένου διὰ 
τὸν ἐν Φαίδωνι λόγον μετέχει μᾶλλον" τὸ δὲ αὐταρκέστερον 

ι1θ8ν. μᾶλλον [ τοῦ ἀγαϑοῦ μετέχει (στοιχεῖον γὰρ τοῦ ἀγαϑοῦ 
. 9 ΄“ἷῳ 80 τὸ αὔταρκες)" ὥσϑ᾽ ἢ πόλις αὐταρκέστερον ἑνὸς μᾶλλον ἂν 

δι 

1 ζΌι 

ΡΙ φ 

Ὡ ζῶι 

1 λαμβάνει, ὁοττ. 508. ὅ ἄτομον 0.7 μόνον 8 πρὸς 
τὸ εἶναι 50}..] προσεῖναι 17 ἡμάρτηται ϑ6ἢ. 18 ἀπ᾿ 50}.1 

ἐπ᾽ 298 μετέχειν 80 δχρθϑοίθβ πόλις {ὡς ν0] (ζοὖσαν 
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εἴῃ μετέχουσα τοῦ ὡς ἀληϑῶς ἕνός. ἐπεὶ καὶ τόνδε τὸν 
κόσμον ἐκ πάντων ὄντα τῶν αἰσϑητῶν. εἰ καὶ παράδοξον 
εἰπεῖν, κατὰ ταύτην τὴν ἕνωσιν μᾶλλον ἡνῶσϑαί φαμεν 
ἑκάστου τῶν μερῶν ἐξ ὧν ἐστιν᾽ εἰ γὰρ τὸν μέγιστον ἔχει 
τῶν δεσμῶν καὶ κάλλιστον, τὴν ἀναλογίαν λέγω, δι᾽ ἣν φι- 
λίαν ἄλυτον ἔχει τὰ ἐν αὐτῷ πάντα καὶ δέδεται τρόπον 
ἄλυτον παντὶ πλὴν τοῦ συνδήσαντος. ὡς ὃ τοῦ Τιμαίου 
λόγος [». 825], παντὶ δὴ φανερόν, ὅτι παντὸς ἥνωται τῶν 

ἐν αὐτῷ μᾶλλον. διὸ καὶ συμπάϑεια πάντων ἐστὶ τῶν ἐν 
αὐτῷ, μιᾶς ξωῆς πάντα συνεχούσης καὶ εἴδους ἕνός. καίτοι 

γε εἶπεν ἄν τις ἕν τὸ πῦρ μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν, καὶ τὸ ὕδωρ 

μᾶλλον ἢ τὸ πᾶν ἐκ πυρὸς καὶ ὕδατος ἐκεῖνο γεγονὸς ἕν. 
ἀλλὰ τὸ μὲν ἑκατέρου τούτων ἕν ὕλη τοῦ ἐν τῷ παντί ἐστιν 
ἑνός, τὸ δὲ τοῦ παντὸς ἕν εἶδός ἐστιν τούτων καὶ συνέχον 

ἄμφω, καὶ τέλος μᾶλλον καὶ ἀγαϑὸν μᾶλλον. καὶ αὐταρκέ- 
στερον τὸ πᾶν ἑκάστου τῶν ἐν αὐτῷ, τῶν μὲν δεομένων 
ἄλλων, τοῦ δὲ οὐδενός. καὶ γὰρ ὅλον καὶ οὐχ ὅλον ἕκαστον, 
ὥς φησιν αὐτὸς ᾿Δριστοτέλης. μόνον δὲ ὅλον καὶ τέλειον 
πᾶν" εἰ οὖν ἡ δλότης ἑἕνότης ἐστὶν καὶ ἡ τελειότης. μόνως 

ἕν κυρίως τὸ πᾶν, αὐταρμέστατον μὲν ὃν ὡς͵ μάλιστα τέλειον, 
ἡνωμένον δὲ μάλιστα ὡς ὅλον μάλιστα. συντρέχει ἄρα τό 
τε ἕν καὶ τὸ αὔταρκες" καὶ γὰρ τἀγαϑὸν ἕν καὶ τὸ ἕν 
τάγαϑόν. οὐκ ἄρα δεῖ φάναι τὴν πόλιν αὐταρκέστερον μὲν 
ἑκάστου τῶν πολλῶν, ἧσσον δὲ ἕν, ἀλλ᾽ ὡς ἑκάτερον καὶ τὸ 

10 

20 

λοιπόν. οὐδὲ τὸ ἑνίζξειν ἀφανίζειν εἶναν τὸ αὔταρκες" οὐ 85 
γάρ ] ἐστι τὸ ἕἑνίξειν ἕνα ἄνδρα ποιεῖν αὐτήν. ἀλλὰ μέ- τ. 199ν. 
νουδαν πόλιν εἰς μίαν ἄγειν κοινωνίαν πᾶσαν διὰ τὴν εἰς 

ὃν ἀγαϑὸν πάσης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πάντων ἐπιστροφήν. 
» ᾿ δ ’ 2 » , 4222. ἐεἷ ἣ τοῦτο γὰρ μὴ διῃρημένον ἐν τοῖς μέρεσιν. ἀλλ᾽ ὃν καὶ 

κοινὸν πάντων ἀποφανϑὲν ἑνίζεν τὴν πόλιν ἐκ πολλῶν 30 

18 οὗ Ατ΄ τπϑίδρῃ. ΤΥ 260) 19 δὴ {τὸν πᾶν 
29 διηιρημένων (1. 6. ὁ 6Χ ὦ) 
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οὖσαν. δηλοῖ δὲ ταῦτα καὶ ὁ Σωκράτης αὐτὸς [ΟΡ 4625] 
ὑφηγούμενος, τί ποτέ ἐστιν, ὃ μάλιστα ποιήσει τὴν πόλιν 
κοινωνεῖν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὴν ὀρϑῶς, οἰκισϑεῖσαν διαφερόν- 

τῶς τῶν ἄλλων πόλεων" τὸ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, φησίν, 
ἤδεσϑαι καὶ λυπεῖσθαι" τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ τὰ 

ον ’ 2 ᾿ ᾿ ᾿ ͵ ἢ . ς.ὦς »-» αὐτὰ νομίξειν ἀγαϑὰ καὶ κακὰ πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ᾽ τοῦτο 
δὲ ἐκεῖνό ἐστιν τὸ μηδὲν πρὸς ἕτερον, ἀλλὰ πρὸς ἕν πάντας 
ἀγαϑὸν τὸ τῆς ὕλης πόλεως ἀποβλέποντας ζῆν. 

Τέταρτον δὴ οὖν ἐπὶ τούτοις παραλογίζεσϑαί φησι τὸν 
᾽ὔ Υ̓͂ -»" ἮΝ 2 “- 4 ’ἤ Ὰ 10 Σωκράτην λέγοντα ποιεῖν τὴν ἐν τῇ πόλει κοινωνίαν μά- 

3 λιστα τὸ πάντας ταὐτὸν λέγειν τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμὸν 

οι 

καὶ μὴ τὸ μὲν ἄλλον τὸ δὲ ἄλλον τῶν πολιτῶν. τὸ γὰρ 
πάντας εἶναι διττόν, ἢ τὸ ἕκαστον ἢ τὸ κοινῇ μὲν οὐχ 
ΟἹ ’- , ι Α ἢ » 2 “ἌΝ, Δ ἕκαστον δέ" καϑάπερ καὶ τὸ λέγειν ἄμφω ἄρτια ἢ ἄμφω 
περισσὰ διττόν᾽ ἢ γὰρ τὸ ἐκ τῶν δύο λέγει περισσὸν ἢ 
ἄρτιον ἢ ἰδίᾳ ξκάτερον ὃ τοῦτο λέγων, καὶ ποιεῖ παρα- 

Α “ἢ 27 Α ᾽ ΟἿ Α κ Α ΪᾺ λογισμὸν τοῦ ἄμφω τὸ διττόν. οὕτω δὲ καὶ τὸ πάντας 
διττόν᾽ καὶ εἰ μὲν ἕκαστον σημαίνει τῷ «Σωκράτει τὸ πάν- 

; 5. κΑ Α 2." Α 2 2 ΄ 5 Α Ἃ ἫΝ», τας λέγειν ταὐτὸν τὸ ἐμὸν καὶ οὐκ ἐμόν, εἴη μὲν ἂν οὕτως 
ει ΄ , ς , . ΟἹ ν νι κι 4. 20 ὃ βούλεται λέγειν ὃ Σωκράτης" ἕκαστος γὰρ ἐρεῖ τὸν αὐτὸν δ) ον 1 ' 
υἱὸν καὶ γυναῖκα τὴν αὐτήν. ἀλλ οὐκ ἐροῦσιν οὕτως, 

1 οι 

ἔ199ν. ὧς ἕκαστον υἱὸν αὑτοῦ τοῦτον λέγειν καὶ [ ἕκαστον ἕαυ- 
- -"»Ἤ δ᾽, 3 2 ἶν ν , ΟΥ̓ ΟΥ͂ 

τοῦ γυναῖκα ἑκάστην. εἰ δ΄ ὡς ἐκ πάντων ἕνα ἕκαστον, 

τοῦτο παντελῶς ἀδύνατον. πῶς οὖν ἐροῦσι πάντες ταὐτὸν 

45 τὸ ἐμὸν καὶ οὐκ ἐμὸν ταὐτόν, ὃ ποιεῖν μόνον ὃ Σωκράτης 

λέγει μίαν τὴν πόλιν; ΤΠΙιρὸς δὴ τοῦτο φήσομεν ἡμεῖς πάν- 
Ἁ Ω 2 - δ ΟΥ͂ 7 Ἁ Α δ ὔ 

τας μὲν οὕτως ἐρεῖν ὡς ἕκαστον, ταύτην δὲ τὴν ὑπόληψιν 

ἕκαστον ἕξειν πάντων εἶναι πατέρα, καὶ κοινοὺς εἶναι τοὺς 

ἢ Ῥοββὶβ μηδένα 9 οὗ Ατ. 12610 16 (Ρ]. Υ 4629 
12 ἄλλο Ὀϊδ, οοὐγ. 8. 22 αὐτοῦ [ 50. Τα. γοῖῶὰ Οἶγοβ οἰν δ 8 
ῬΙαϊομῖοδθ ποὴ 510 Ἰοαποηθα 28 51} ὉΠΙΠΠΘΈΘΙΠΟΠΘ ΟΣ ΟἿ- 
ὩΪΌᾺΒ ἀπατα οἰθούασαση 6856 ατοιῦ 2 σποιξῖ (ὅτε διῖΐο λέγει 
δαά, ΠῚ 27 ὡς] πῶσ 28 χοινωνοῦσ, ΟΟΥΥ. ΟΠ. 
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-» ᾿ ,, “-; 5 -» λ 5..Ἃ ς ,ὔ Α παῖδας, καὶ πάντων εἶναι γυναῖκας τὰς αὐτὰς ὁμοίως. διὰ 
- 27 τὸ μηδένα τῶν ἄλλων ἀποσπάσαντα χωρὶς ἔχειν τὴν συνοι- 

κοῦσαν καὶ αὑτῷ παιδοποιοῦσαν κατὰ τὴν αὑτοῦ βούλησιν, 
ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν ἀρχόντων κρίσιν καὶ ὃν ἂν ἀφορίξωσιν 
καιρὸν γίνεσθαι τὴν σύνερξιν. ὥσπερ οὖν καὶ τὰ χρήματα 

διὰ τοῦτο κοινὰ πᾶσιν. ὅτι τῆς πόλεως ὄντων πάντων 
-. » ἝΩ Δ 

ἕκαστος τυγχάνει τῶν ἀναγκαίων. ἐφ΄ ὅσον αὐτῷ δεῖ, καὶ 
κύριος τῶν πάντων οὐχ οὗτος, ἀλλ ὃ νόμος. οὕτως καὶ 

γυναῖκες κοιναὶ πάντων, ὅτι κύριος αὐτῶν τῆς συναπο- 
, ς 2,» 2,χ) ὃ » Ν 5 ᾿ Α γεννήσεως οὐκ αὐτός, ἀλλ ὁ ἄρχων. οὕτως οὖν καὶ τοὺς 

παῖδας ὑπολήψονται κοινούς, ἀγνοοῦντες οὺς ἐγεννήσαντο 

(τραφήσονται γὰρ ἀγνοούμενοι τοῖς πατράσιν), καὶ οὐκ ἐροῦσι 
τὸ ἐμὸν ἐπὶ τούτων καὶ οὐκ ἐμόν. οὐ γὰρ οἶδεν ἕκαστος, 
ὕτου δὴ καὶ τυγχάνει πατὴρ ὦν, εἰ καὶ τίνι συγκεκοίμηται 

, . ; ι » ᾿ , Α δΧ ἢ δ 
γιγνώσκει" μόνως δὲ τῷ χρόνῳ διορίζει τὸν υἱὸν καὶ μῆ τ 

υἷόν. πάντα γὰρ τὸν διαφέροντα τοῖς ἕξ καὶ εἴκοσι ἔτεσιν 
υἱὸν (ἢΣ ἔγγονον προσερεῖ, διότε κατὰ τοῦτον γεννᾶν αὐτῷ 
δέδοται τῇ πόλει τὸν χρόνον, λέγω δὴ τὸν τῶν πέντε καὶ 
εἴκοσι ἐτῶν ἐλάχιστον, καὶ μετὰ τοῦτον τὸν τῆς πρώτης 

γεννήσεως, ὅς ἔστιν ὃ πλεῖστος δεκάμηνος. ἄλλως οὖν τ. 300τ. 
2 - Α 2. Ἀ 5. κ ΟΥ̓ Ἁ ν᾽ ὅν" 2. Δ -Ὁ᾽ ἐρεῖ τὸ ἐμὸν ταὐτὸν ἕκαστος καὶ οὐκ ἐμὸν ἐπὶ τῶν γυναι- 
κῶν, καὶ ἄλλως ἐπὶ τῶν παίδων. ἐπὶ τούτων μὲν γὰρ καὶ 
ἢ ἄγνοια [ποιεῖ] πάντας τοὺς ὁμοχρόνους ἀλλήλοις παῖδας 
“4, 2 4 ’ὔ,, 2 ἃ Ἁ - -“ο ς - 3 [4 ἢ ἐγγόνους νομίζειν. ἐπὶ δὲ τῶν γυναικῶν ἡ τῆς ἐξουσίας 

ἀφαίρεσις, ἧς ἀφῃρημένοι κοινὰς αὐτὰς οὕτως ἐροῦσιν ὡς 
- ᾽ὔ 42 9 9 ν δ --7 [ψ4 ΟΥ̓ Ἁ 2 αν 

τῆς πόλεως οὔσας ἄλλ᾽ οὐχ ἑαυτῶν. ὥστε ἕκαῦτος μὲν ἐρεῖ 

ταὐτὸν τὸ ἐμὸν εἰς τὴν πόλιν ἀναφέρων" καὶ γὰρ ξαυτὸν 
ΤᾺ 9 Α 2 ς “» “ .᾿ , -“ ᾽ ή 2 
ἐν ἀἄγαθϑον ἔχειν ἡγεῖταν τοῦτο. ὃ καὶ τῆς πόλεώς ἕἔδτιν. 

8 αὐτῶ" [| αὐτοῦ 11 κοινωνοῦσ, ΟΟΥ. 50Β. 16 χρόνω 
16 οὗ ΡΙ. Υ' 4609. 4618 11 υἱὸν ἔγγονον προξρεῖ, ΟΟΥΥ. 

50Ε. (αὉἹ] οἰΐδιη ἔκγονον) ] τοῦτο, οἱ. ὅθ. 21 οὐκ Ἡ, τοῃ ]. 
22 τῶν παίδων ΗἨ] ...... δων 28 ΒΌΡΡΙ. ὅ08. 

24. ἐκγόνουσ ὅ0Ἐ. 

19 

2ὅ 
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συμβαίνει δὲ τοῦτο τὸ πάντας ταὐτὸν λέγειν τῷ τὸ ἔκ πάν- 
τῶν ταὐτὸν λέγειν τὸ ἐμὸν᾽ ὃ γὰρ τῆς πόλεως ἐκ πάντων 
οὔσης ἐστὶν κτῆμα, τοῦτο καὶ ἕκαστος ἑαυτοῦ κτῆμα νομί- 
ἕων φϑέγγεται τὸ ἐμόν. Διττοῦ δὴ ὄντος τοῦ πάντας λέ- 
γειν ἄμφω ἀληϑῆ καὶ ἰδίᾳ ϑάτερον καὶ ϑάτερον᾽ τὸ γὰρ 

κοινῇ πάσης ὡς ἕνὸς τῆς πόλεως ὃν καὶ ἕκαστος ἑαυτοῦ 

καὶ ἡγεῖται καὶ ὀνομάξει κτῆμα καὶ τοῦτό φησιν ἕκαστος 
ἐμόν, ὃ ἂν ἡ πόλις λέγῃ ἐμόν, ἵν᾽ ὡς δυνατὸν ἅπαντες 
μίαν ἔχωσιν ἕωὴν καὶ ἕνα τὸν τῆς πόλεως βίον. καὶ εἴρη- 
ται. ὕπως ἐπί τε γυναικῶν αὐτοῖς τοῦτο πρόχειρον ἔσται 
καὶ παίδων καὶ ἐπὶ τῶν χρημάτων. 

Πέμπτον δὴ οὖν ἐκεῖνο προστίϑησιν, ὅτε βλάβην ἔχει 

τοῦτο ἑτέραν τὸ μηδὲν ἴδιον ἡγεῖσθαι, πάντα δὲ κοινά, τὰς 

γυναῖκας, τοὺς παῖδας. τὴν κτῆσιν. ἀμελεῖν γὰρ τῶν κοι- 

νῶν τοὺς ἀνθρώπους, πλέον δὲ τῶν ἰδίων φροντίζειν" συμ- 

βαίνειν οὖν πάντας πάντων ὡς ποινῶν ὄντων ὀλιγωρεῖν. 
Ταῦτα δὲ ἀπορεῖν περὶ τῶν οὕτω τραφέντων ὁ Σωκράτης 

ἔϑ00ν. εἴρηκεν ἄτοπον. πῶς γὰρ ἀξιοῖ διὰ [ μουσιμῆς αὐτοὺς 

20 

2ῦ 

τρέφων... .ὅ. .-. ἄγειν, δῆλον ἐκ τῶν γεγραμμένων. χρῆ- 

ναι γὰρ βασανίζειν τοὺς ἀγο] μ]έν[ους] κατὰ πᾶσαν ἣλι- 

κίαν ἢ φυλάτ.. .1. ... [το]ῦτο ἐκεῖνο τὸ μηδὲν ἡγεῖ- 
σϑαι ἴδιον διαφέϊρον τοῦ τῆς πόλεως ἀγαϑ[οῦ] ... .. ης 
ἄγοντας βα[σ]αν... κατα. ἢ .«.»ν.. δος καὶ φ.. «0.0 
εἰ μὴ... ἐνιαιτ.. οϑιοοςςς τὴν τὴν τὸ ἀγαϑὸν τῆς πό- 

λεῶς .. .«ι. -. καὶ ἕκάστῳ τι. ε΄. . νης... οἷ", ος [τρα]φέν- 
18 18 τας καὶ φ[ύσ]ιν φυ.. .8,... δ....ες. ἀϑεοςς ὀλιγ.. ὅϑοςς 

ὅ ἰδίᾳ] διὰ 12 οἵ Ατν. 1261 82 14 τὸν κοινῶν 
17 ὁ δσὠ]σωκράτησ 18 1η ἢ 2000 τηυ]ύῷ 510 ἃ τη. 160. 

τοηοναύδ, αὖ νούθγοθα ἀπούαβ ΠΟ Ἰϑῖὴ ἃρΟΒΟΘ ΌΥ 19 ροϑὺ 
τρέφων ἴοτῦ. και, ΘΥΡῸ καὶ γυμναστικῆς" [| οἵ, Ῥ]. ΠΙ 4125 
21 ἡ τῇ. Υγ60., γθύαχσα ραΐο εἰ φυλάττουσι τὸ δόγμα] οἴ. Ῥ]. 1. ο.| 
ὕτο ἴῃ. 28 1. καὶ φό... σ, εἰ μὴ αγοιεξνιαιτ. .ἴ. ταύτην οὖ 
ααϑ ΟῚ ΤΓΘΟΘΌΙ, 1Π0. 260 ΠρΙη06 φυ[λακικὴν ἔχοντας 

Ω] 
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τερον τῶν α.... «.-. τῶν σπουδαίων καὶ τῶν ἀπαιδεύ- 
[των] . .. παιδευϑέντων .......ο τὰ δὲ κοινὰ... «13, 
μη....«ο.«.α΄.λαττ.. ἀθοςς ετεὺν ἡ ἀρετὴ καὶ .. κ΄. εἰ 
τη. φύ...... ψ. ὥσπερ οὖν αὐτὸς εἶπεν ἐν ἠϑικοῖς, [ὅτι 
τῶν πολλ]ῶν παραινούντων ϑνητὰ φρονεῖϊν οὐκ ἐκξίνοις 

ἕπεσϑαι δέον ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀπαϑανατίξειν ὡς δυνατὸν ἕ[αυτόν, 
οὕτω] καὶ Σωκράτης... .. .«.- ὅτι τῶν [π]ολλ[ν] τὰ ἴδια 
πρὸ τῶν κοινῶν [πρατ]τόντων ἀνά πα]λυιν χρὴ τοὺς εὖ τρα- 

φέντας τὰ κοινὰ [πρὸ τῶν] ἰδίων τυϑεμένους ζῆν, ἐπεὶ καὶ 
τὰς ψυχὰς μηδὲν] ἄλλο κατήγαγεν εἰς τὸν ἔσχατον μ[ερισ- 
μὸν] ἢ τοῦτο τὸ πάϑος, ὃ καλοῦμεν ἰδίωσιν, καὶ [ἐκ] τοῦ 
τὰ ὅλα δι[οι]κεῖν μέρος τῶν διοικουμέν[ω]ν ἀπέφηνεν. [ἐπι- 
στ]ρέψει τοίνυν εἰς“τὸ ὅλον ἡ ἰτοῦ ἰδ)]ίου καταφρόνησις, 

ς 5 3 Ρ - εἰς δὲ τὸ ἐν αὖϑις... .1,..,»ν ἀνάτασις. οὐδ᾽ ἄρα τοῦτ[ον] 
ΒΩ τὸν ὅ...«τὐνοςν σϑαι τῶν ὑπὸ τῷ] Σωκράτει παιδευ- 

ϑέντων φή]σομεν ἀπὸ τῆς τῶν χ[οιϊνῶν ἁ ...... 

1 Βρτα τερον ἰ:, ΘΓΡῸ 816 Ὁἱᾷ τὰ. θα ἀτύπτα ογαὺ [ ἔογῦ, ἁπαι- 
δεύϊτων ἅμα] 8 ἐλαττώματ αν. 4 οἵ, τ. οἴ. Νῖο. Καὶ Τ 
Ῥ. 1117Ὁ 81 1 σωπράτησ εἰπ΄.. 8. αὐ ὅτι (ΘΥΡῸ εἶπεν) 
9 οἵ ΡΙ. 16ρ. Χ 9080 10 ἄλλο] 1. ἀλλὰ 14 ποίὰρο [ἡ εἰς 
τὸ ὕλο]ν (868 ρὰν ρούπϑ δηύθ ἀνάτασις ἀἸΒΡΘΣΙ) 16 ῬΟΒΒΙ15 
[ἔλεγχον ἄπτε͵]σϑαι 16 ἔοτγὺ. ἀμελείας δρμώμενον 



ὅ 

1 Θ 

15 

20 

5ΟΗΟΊΙΊΑ. 

Δ. ΒΟΉΟΙΙΑ ΟΟΡΙΟΙΒ ΤΑΟΕΒΕΝΤΙΑΝΙ. 

Ἐς, 187 δᾶ τ. 231, 17 δικαιοσύνης οὐκ ἐνούσης κτλ.] 
“ -“μ , 6. 9 

Μμήποτε δεῖ λέγειν, ὅτι ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἕξεως ἀνόμοιός τίς 

ἐστιν ὁμοιότης πρὸς δικαιοσύνην, ὕπερ εἴωϑεν ἐπὶ τῆς ὕλης 

λέγεσϑαι καὶ τοῦ πρώτου" καϑόσον οὐ βιαξόμενα τὰ κρείτ- 
τονα μόρια τῆς ψυχῆς ἕπεται τοῖς χείροσιν (ὕπερ ἐστὶν ἡ 

-“ 9 “ἢ. ν ᾽ 2 Α ’ἤ - ᾽ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπό τινος ἔννοια, τὸ βίᾳ τῶν προσηκόντων 
ἀποστερεῖσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου), ἀλλ᾽ ἑκουσίως ὑποκατακλίνεται 
τοῖς χείροσιν. ξαυτὰ ἀδικοῦντα καὶ διὰ τοῦτο μηδὲν τῶν 
προσηκόντων ξαυτοῖς πράττοντα. οὕτω δὲ καὶ τὴν ἄδικον 

ἶ ᾿ ᾿ “ ᾽ ἰ 2 , 2 ξι'᾿ὃ ὦ πόλιν καὶ διὰ τοῦτο ἀδρανεστέραν ἐλαμβάνομεν, ἕν ἢ τῶν 
-Ὕ δ ΟΥ 4 δ᾽ ’ 2 -“-ὦ πολιτῶν οἷ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους βίᾳ ἀπεστέρουν τῶν προση- 

᾽ “-Ὁ - 5 κόντων αὐτοῖς καὶ διὰ τοῦτο ἐχϑροὺς εἰχον. καὶ οὐχ ὕλῃ 
τῇ ψυχῇ συμπράττοντας" δικαιοσύνης δὲ μετέχειν ἐλέγομεν, 

ἐν ῃ οἵ πολῖται καὶ μοχϑηροὶ ὄντες συνερώνονν. ἐν ῇ οὖν 
ψυχῇ τοιαύτη ἐστὶν ἀδικία, ὑπὸ ταύτης πρᾶξις οὐκ ἂν γέ- 
νοιτὸ ἢ δυσκολώτατα, οὐκ ἐν αὐτῷ τῷ στασιάξειν τὰ μόρια 
τῆς ψυχῆς πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ μετὰ τὸ βιασθῆναι τὰ ἕτερα 
ὑπὸ τῶν ἑτέρων. καὶ τότε οὐ προϑύμως πραττούσης τῆς 

- ’, 5’ 2. Ὰ4 - ΟΥ̓ - ὔ 3 ΙᾺ 

ψυχῆς. τί οὖν; ἐπὶ ταύτης τῆς ἕξεως τῆς στάσιν ἐχούσης 

οὐδέν ἐστι δικαιοσύνης ἴχνος; καὶ πάνυ. φαίην ἄν" καϑό- 
ς ’ ’ - 2. 2607 Σ᾽ »ν . 2 , σον ὃ λόγος τυγχάνει τοῦ κατ΄ ἀξίαν καὶ δρῶν τὸ ἀγαϑὸν 

καὶ αἱρούμενος, εἰ καὶ μαχόμενον ἔχει τὸ πάϑος, διὰ τὸ 

4 οἵ, ». 871, 26 7 ὑποκαταπλίνεσϑαι, οοτΥ. 0Ε. 
16 δυσκολωτάτη, ΘΟΥΥ. ὅ0η. 21 τὴν στάσιν 24 αἰτούμενοσ | 
μαχόμενον) μὴ ἐχόμενον 

Ῥβοουῦβ, οᾶ. τοὶ]. ΤΠ. 24 
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μήπω ἐπιστήμην εἶναι, καὶ ἢ κρατούμενον ἢ πρατοῦν. ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν μόνος ἦν ὃ λόγος ἡ ψυχή. τότε μᾶλλον ἔδει γένεσϑαι 
τὰς πράξεις" ἐπεὶ δὲ τριμερὴς μὲν ἐπινοεῖται ἡ ψυχή. δεῖ 
δὲ εἴπερ μέλλοι τι πράττεσθαι ὑπ᾽ αὐτῆς, συμφωνεῖν ἀλλή- 

Ἁ « ΄- λοις πάντα τὰ μόρια, διὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς τελείας κακίας τὸ 
εἴδωλον τῆς συμφωνίας αἴτιον γίνεται διαστροφῆς πράξεων 

7 ᾽ς Α -Ὁ " 414 [4 -“ὦ΄ διάστροφον ν᾽ πρὸς τῷ μηδὲ ἀεὶ δύνασϑαι συμφωνεῖν 
δ " Ἁ ἑαυτῇ τὴν τοιαύτην ξωήν. αἱ γὰρ κατ΄ οὐσίαν ὑπάρχουσαι 
τῇ ψυχῇ κοιναὶ ἔ 8᾽ ἃς καὶ ἔχει πρόφασιν σωτη- ἢ ψυχῇ ννοίαι, παῦ' ἂς χ οοφασιν δῶτη 

οίας. οὐ δύνανται παντελῶς ἀκίνητοι μένειν. ἔστι δὲ ἡ 
ὕ ’ - λ Ν 9 , τοιαύτη συμφωνία τῆς διαφωνίας χείρων (διὰ γὰρ ἀσϑένειαν 

γίνεται τοῦ λόγου), καϑάπερ καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ὕλης ἀσώματον᾽ 
τῶν σωμάτων χεῖρον καὶ τὸ ἀγένητον τοῦ γενητοῦ. ὥστε 

ἔοικεν ἢ ἐν πλήϑει δικαιοσύνη, καϑὸ συμφωνία τίς ἔστιν, 

αἰτία εἶναι τῶν πράξεων. καὶ διὰ τοῦτο τὰ τῆς συμφωνίας 

ἴχνος τι παρασπασάμενα δύνασϑαι πράττειν συμφώνως τῇ 
’ὔ; 9 Α 8 ν ’; Ἁ ᾽ Α 9 Ὰ 

συμφωνίᾳ. εἰ μὲν γὰρ ἡ συμφωνία κατὰ φύσιν καὶ ἀληϑής, 
, 7 4 7 ι ᾽ Α , “"“οο- 2 “ 

καὶ δικαιοσύνη ἀληϑής, καὶ δόγμα τὸ περὶ τοῦ ὀρεκτοῦ 

ἀγαϑοῦ ἀληϑές, καὶ αἱ πράξεις ὀρϑαί" εἰ δὲ παρὰ φύσιν ἡ 

συμφωνία τῶν κρειττόνων τοῖς χείροσιν ἑπομένων, καὶ τὰ 

λοιπὰ πάντα εἰδωλικὰ καὶ ψευδῆ καὶ φαινόμενα μόνον᾽ 
4 -“ 3 9.4 7 -ὕὦ δ - Ἁ 7 

πρὸς τῷ μηδὲ ἀεὶ δύνασϑαι συμφωνεῖν ξαυτῇ τὴν τοιαύτην 

ξωήν᾽ αἷ γὰρ κοιναὶ ἔννοιαι (οὐ δύνανται ἀκίνητοι μένειν. 
Ἐς, 147 τη. 800. 8 ρῥ. 21, 18 56. ααίπαθθ ἕξβις 10] 

ἀοβογιρύδθ 510 ἩΠυβίγη υΥ: 

κρατεῖ μὴ κρατεῖ μα- κρατεῖται ὑπηρετεῖ τοῖς κρατεῖται μὴ 
μαχόμενος χόμενος μαχόμενος πάϑεσιν μαχόμενος. 

Ε΄ 17 δὰ ρ. 28,26 πᾶς ϑεὸς ἀγαϑὸς τῷ ὄντι, 

οὐδὲν τῷ ὄντι ἀγαϑὸν βλαβερόν --- οὐ γὰρ ἂν καὶ 
ὃ ὑποκείμενος εἶχεν προσδιορισμὸν τὸ πᾶς] κυρίως 

κατηγορούμενος ὅρος ἐστὶ τὸ αἴτιον. ᾧ οὐ πρόσκειται ὃ 
4 

24 οὐ 864. Ὅαπ. 

20 

2 

80 
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προσδιορισμός" δῆλα δὲ ταῦτα ἀπὸ τοῦ ἐν τῇ μείζονι προ- 
τάσει λέγειν ἡμᾶς πᾶν τὸ μηδενὸς κακοῦ αἴτιον, καὶ λαμ- 
βάνειν ἡμᾶς τὸ πᾶν προσδιορισμὸν ὃν ὡς πρὸς τὸ αἴτιον. 
ὃ νῦν ὑποκείμενον ὃν δῆλον ὡς ἐν τῇ ἐλάττονι προτάσει 
κατηγορούμενον ἦν. 

Ἐς, 227 δὰ ρ. 87, 4 866. 

᾿Ἵπορία α' πρὸς τὴν τοῦ ϑεοῦ ἀγαϑότητα. 
᾿Δπορία β' πρὸς τὸ τοῦ ϑεοῦ ἀμετάβλητον. 
᾿Δπορία γ΄ πρὸς τὴν τοῦ ϑεοῦ ἀλήϑειαν. 

Ἐς 227 δᾶ ᾿. 87, 28 εἴρηται μὲν οὖν διὰ πλειόνων 

ἐν ἄλλοις περὶ τούτων] 

τὸ μὲν ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν κακῶν ὑποστάσεως 
μονοβίβλῳ" 

τὸ δὲ ἐν τοῖς εἰς τὸν λόγον τῆς 4ιοτίμας. 

περὶ τῆς τῶν κακῶν ὑποστάσεως εἴρηται ἐν τοῖς εἰς Θεαί- 

τητον, “4λλ᾽ οὔτε ἀπολέσϑαι τὰ κακὰ δυνατόν 
[Τηϑϑοὺ. Ὁ. 17637᾽ 

καὶ ἐν τοῖς εἰς τὴν τρίτην ἐννεάδα, πόϑεν τὰ κακά. 

Ἐς 887 δὰ Ρ». ὅ6,18 διὰ δὲ τῆς εὐαρμοστίας καὶ 

εὐρυϑμίας τὸ ἄλογον κοσμεῖται κτλ.] μήποτε τὰς μὲν 
ἁρμονίας ἀποδοτέον τῇ συμφωνίᾳ τοῦ ἀλόγου τῆς ξωῆς 

εἴδους πρὸς τὸν λόγον, τοὺς δὲ δυϑμοὺς τῇ συντάξει τῆς 
κινήσεως τοῦ ζῴου πρός τὲ τὸ ἄλογον καὶ τὸν λόγον᾽ ἐπεὶ 

τὰς δυνάμεις χωρὶς τῶν ἐνεργειῶν προπαιδεύεσϑαι δυνατόν. 
Ἐς 861 δᾶ Ρ». 61,1 καὶ οἷς μόνοις δώσειν χορόν 

φησιν] χοροὺς γὰρ ἐπέτρεπον διδόναι ᾿Αϑήνησιν τοῖς εὐδοκί- 

μος Ἐρυϑεῖσι ποιηταῖς. 

Ἐ. 825 δὰ ». 141,27 τῷ μὲν γὰρ δημιουργῷ κτλ.} 
ταῦτα μόνα ἱκανὴν ἔχει τὴν εὔϑικτον ἐπιβολὴν πρὸς τὸν 
μῦϑον. 

16 περὶ --- ὑποστάσεως Ἰυπρυπίυγν οὐτ 1. 14 11 δυνατόν 
.ῬΡ]1 δύναται (αν 6Χ) 19 Ποὺ 5080]. ἃ τηϑ 28 ΒοΟ 8680]. 
ὃ τὴ 

24 

7 

ὃ 
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Ἐ΄. 820 δὰ νη. 142, 12 ἐφορᾷ μὲν ἄνωϑεν ὃ Ἥλιος. 
μηνύει δὲ τῷ Ἡφαίστῳ] ὁ δὲ βασιλεὺς Ἥλιος λέγεται 
μηνύειν τὴν τοῦ ᾿Ἄρεως πρὸς. τὴν “Δφροδίτην μοινωνίαν,; 

ἐπειδὴ περὶ τὸν ἐμφανῆ κόσμον, οὗ προέστηκεν ὃ βασιλεὺς 
Ἥλιος, ἡ συμπάϑεια αὐτῶν ϑεωρεῖται. 

Τριᾶ. 1.14 ὁ δὲ Ἥφαιστος δεσμοῖς περιβάλλειν 
αὐτοὺς λέγεται παντοίοις. ἀφανέσι τοῖς ἄλλοις] 

λεπτοὶ δὲ οἱ δεσμοὶ καὶ μὴ φαινόμενοι διὰ τὴν τῆς ἕνώ- 
σεως ἀμυδρότητα τῶν τῇδε. 

Τριάθιη. Μήποτε κάλλιον τῇ πάντων ἐναντιότητι ἀνε- 
παίσϑητον τοῖς διῃρημένοις καὶ τῇ συντάξει αὐτῶν ὡς 

ὑπερφυεστέρᾳ τὸν τῆς ὁλότητος δεσμὸν νοεῖν ἐνδιδόντα τὸν 
Ἥφαιστον" καὶ ὡς ὑποκρυπτόμενα μὲν ἐν τῷ μυχῷ τῆς 
ὁλότητος τὰ ἐναντία ϑεωρεῖν ἀλλήλοις ὄντα προσήγρρα διά 
τινος Ἀρυπτομένης ᾿ἀφροδίτης, φανὸν δὲ τὸ ὅλον ὑπὸ τῷ 
Ἡλίῳ ἀτεχνῶς ὑπερηπλωμένον᾽ οὐ γὰρ διέλαϑεν αὐτὸν εἴσω 
τῆς ὁλότητος εἰς ὁμόνοιαν τἀναντία συνάγοντα. λύεται τοι- 

γαροῦν καὶ ἀναλύεται οὖκρ ἀφανιζόμενα εἰς τὴν ὁλοτελῆ 
μίαν ἕνωσιν τὰ πλήϑη τῶν ἐναντίων διὰ Ποσειδῶνα τὸν 

τοῦ γενητοῦ παντὸς ἢ γενητὸν ὑποστάτην. 
ἘΠ 116 δᾶ η. 208, 4 καὶ ἔοικεν οὐδὲν ἄλλο κατα- 

σπευάξειν ἐν τούτοις ὃ Πλάτων ἢ τοῦτο. ὃ καὶ Σω- 
πράτης αὐτῷ πρῶτον ἐντυχὼν περὶ τραγῳδίαν σπου- 
δάξοντι κτλ.] ὅτε, φασί, καὶ τὰ τραγικὰ αὐτοῦ συγγράμματα 
κατακαίων ὁ Πλάτων ἔλεγεν" 

Ἥφαιστε πρόμολ᾽ ὧδε" Πλάτων νύ τι σεῖο χα- 
τίξει" 

τοσοῦτον ἑάλω ὑπὸ τῶν Σωκράτους κατὰ τῆς ποιήσεως 
"λόγων. 

Β' 1118} δὰ ρ». 208, 9 οὐδὲν ἐκείνοις συμβαλλό- 

19 50Π0]. ἴτὰ. ἴῃ ἃ τι 11 συνάγοντα 80. ἑαυτά 
80 δᾶθο ἃ τηῦ ΤηϑβΒΟΆ]1Π0 τιθαν ἰδιηαθδιη πα θίθούστη οἷὐ ὁ 1ό- 
γος, ΟΠ τὸ λογικόν 

20 

δὃ 
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μενον ἐν τῷ πρὸς ξαυτὸ ἐνεργεῖν) καὶ πῶς οὐ συμ- 

βάλλεται συνεπιστρέφων αὐτὸς ξαυτῷ καὶ τὴν κάτω πᾶσαν 

ξωὴν καὶ χωρίζων τῆς γενέσεως: 
ἘΞ 1187 δὰ ρ. 310, 8 τοῦτο δεῖ κατιδεῖν, ὕπως 

δ ἔχουσιν αἱ τῶν ἑτέρων ἀρεταὶ καὶ κακίαι πρὸς τὰς 

τῶν ἑτέρων] ὃ δὲ Σωκράτης τὰς ἐν τῇ πόλει πρώτας 

παραδίδωσιν ἀπὸ τῶν φύσει μὲν ὑστέρων, πρὸς ἡμᾶς δὲ 

πρώτων καὶ γνωριμωτέρων ἀρχόμενος. 
Ἐς 1985 δὰ ρ. 218, 18 τὴν σμινύην] σκαφίον᾽ τινὲς 

10 ἀξίνην ἐκ τοῦ ἑτέρου μέρους διπελλοειδῆ. 

Ἐς 1287 δᾷ ρ. 229, 8 ὅτι τρία μόνα τὰ δεκτικὰ 
τούτων ἐστὶν μόρια τῆς ψυχῆς} ἔστι μὲν καὶ ἄλλα 
μόρια τῆς ψυχῆς πλείονα τούτων, ἔχοντα πρὸς ἄλληλα δια- 
φοράν, ὅπερ φησὶ καὶ ᾿'Δριστοτέλης ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς 

1 ΠΠ 9 ν. 4825 22 5.1], ἀλλ᾽ ὀρεκτικὰ καὶ παραλαμβανόμενα 
εἰς τὸν τῶν ἀρετῶν λόγον οὐδὲν παρὰ ταῦτα" ἡ γὰρ ὄρεξις 

ἢ τῶν πρὸς σῶμα καὶ τὸ ἀγαϑὸν τοῦ σώματος τεινόντων 

ἐστὶν ἢ ὄντως ἢ φαινομένως ὃν τοιοῦτον, ἢ τῶν ἔξω σώ- 
ματος᾽ καὶ εἰ τῶν πρὸς τὸ σῶμα τεινόντων, ἢ τῶν τὰ συμ- 

30 βαλλόμενα [ἐνὴ αὐτῷ πρὸς τὸ εἶναι πορισομένων, ἢ τῶν τὰ 
λυποῦντα καὶ φϑείροντα ἀμυνουμένων. 

Ἐ,. 1827 δ Ρ. 28ὅ, 18 ἡ μὲν φανταστικὴ τῆς νοη- 

τικῆς. ἡ δὲ αἰσϑητικὴ τῆς δοξαστικῆς κτλ.] ἢ διὰ τὸ 
μάχεσϑαι ἀλλήλοις οὐκ ἔστι μιᾶς οὐσίας τὸ λογικὸν καὶ 

88 ϑυμοειδὲς καὶ ἐπιϑυμητικόν, οὐδὲ τῆς ἐπιϑυμίας μία ἡ 
φύσις διὰ τὸ φιλήδονον καὶ φιλοχρήματον μαχόμενα ἀλλή- 
λοις (ὡς εἴ τις λίχνος ἅμα εἴη καὶ φιλάργυρος)" ἢ τὸ φιλο- 

χρήματον οὐκ ἔστιν μόνης τῆς ἀλόγου ψυχῆς (οὐδὲν γὰρ 
ἄλογον ξῷον φιλοχρήματόν ἐστιν), ἀλλὰ τῆς συμπλοκῆς ἐστὶ 

80 τοῦ λόγου καὶ τοῦ πάϑους. 

9 οὗ 5680]. Ῥ]αῦ. 886 Ἡ., 6χ αὐο ἀθβυχηρϑιῦ ΠΌΘΟΥ 

11 σῶμα: τ 58. ταῦ 20 ἀ6]. 78. 21 ἀμυνομένων 21 εἴη 808.1 ἦι 
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ΒΕ, 188᾽ δὰ τ. 240,21 καὶ γὰρ τοὺς κύνας οὐ μεῖον 
τοὺς ϑήλεις ἢ τοὺς ἄρρενας εἶναι τῶν ἀγελῶν φυ- 

λακικούς ὅτι καὶ ἐπὶ ἵππων τῶν τε ἀρρένων καὶ τῶν 

ϑηλειῶν δείκνυσι τὴν ὁμοιότητα τῆς ἀρετῆς ὁ ποιητὴς 

εἰπών, ὅτε ὃ Μενέλαος πρὸς τὸν δρόμον ἐζεύγνυ τοὺς 
ἵππους Αἴϑην τὴν ᾿Δἀγαμεμνονέην τὸν ἕόν τε Πό- 
δαργον [ΦΨ 2965]. 

Ἐς, 1447 δὰ τ. 2ὅ8, 1ὅ εἰ γὰρ δύο τὰ ἐναντία κα- 

λὸν αἰσχρόν, ἕν ἐστιν ἑκάτερον) τὸ αὐτὸ καλὸν καὶ τὸ 
αὐτὸ αἰσχρὸν ἐναντία" τὰ ἐναντία δύο, τῶν δύο ἑκάτερον 
ἕν" τοῦ αὐτὸ ἄρα καλοῦ καὶ τοῦ αὐτὸ αἰσχροῦ ἕξκάτερον ἕν. 

Τ014. δα. 1. 22 κοινωνήσαντα γὰρ ταῦτα σώμασιν 
ὥς φησι καὶ πράξεσι] καὶ οὐ μόνον σώμασι καὶ πράξεσιν 

κοινωνεῖν αὐτά φησιν ὃ Σωκράτης; ἀλλὰ καὶ ἀλλήλοις. 
ᾧ καὶ δῆλον, ὅτι περὶ τῶν μετεχομένων ὃ λόγος, διότι οὐδὲν 
τῶν εἰδῶν εἰλικρινές ἐστιν, ἀλλὰ συμμιγὲς πρὸς τὸ ἐναντίον 
διὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην. καὶ τὸ δοκοῦν ἐνταῦϑα καλὸν 

μετέχει πῶς τοῦ αἰσχροῦ καὶ τὸ αἰσχρὸν τοῦ καλοῦ, διότι 
ἡ ὁποιαοῦν τοῦ εἴδους μέϑεξις κάλλους ἐστὶ μετουσία. 

ΒΒ, 146᾽ δὰ Ρ». 261, 22 τὰ πολλὰ καλὰ γενητά᾽ τὰ 
Α .»Ἁ 2 Α λ΄ 2 7 ΄ 

γενητὰ μεταξὺ ὄντος καὶ μὴ ὄντος κτλ.] μήποτε σαφέ- 

στερον ποιήσομεν τὸν λόγον ἀποδειμνύντες. ὅτι τὰ εἴδη 
’ Ν } δ ’» Α ἮΝ Ἁ Ἂ 9 »"» 

μόνως γνωστὰ καὶ ὄντως γνωστά, τὸ δὲ μὴ ὃν οὐδαμῶς 

γνωστόν᾽ εἶθ᾽ ὅτι τὰ γενητὰ μεταξὺ ὄντα δοξαστά ἐστιν. 
. ᾿ ς - ἊΝ , -“.  )ις ζ ’ Καὶ ἄλλως. ἡ γνῶσις τῶν πρός τι, γνωστοῦ γάρ᾽ ὁμοίως 

δὲ καὶ ἢ δόξα τοῦ δοξαστοῦ. τῶν δὲ πρός τι ὄντος τοῦ 
ΝΣ 2 ι ἢ ,»ς “ Ω - , ς Ἀ ἑτέρου ἔστι καὶ τὸ λοιπόν" οὔσης οὖν τῆς γνώσεως. ὁμοίως 
δὲ καὶ τῆς δόξης. ἔσται καὶ τὸ γνωστὸν καὶ τὸ δοξαστόν. 

, Ἁ 2 ᾿ ς ι .γ 9 2. ὁ ι λ Ψ ᾽ καὶ γὰρ εἰ μὴ ὡς περὶ ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς περὶ μὴ ὄντος δοξά- 
2 -»ὝἭ -»" 

ἕομεν, ἀλλ᾽ ἔστι πάντως τοῦ μὴ ὄντος ἔννοια ἐν τῷ δοξά- 
ζοντι περὶ αὐτοῦ καὶ ἕξει τινὰ ἐν τῇ δόξῃ ὑπόστασιν. τὸ 

6 αἶϑον τὸν ἀγαμεμνόνεον 9 αὖτο καλὸν 10 αὖτο ασισχρὸν 
11 αὖτο |[ αὐτο αἰσχροῦ 

20 

80 



1 [πὶ 

1 Θι 

20 

28 
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οὖν μηδαμῶς ὃν οὐκ ἂν οὔτε δοξαστὸν εἴη οὔτε γνωστόν" 

ὡς δὲ ἐν Σοφιστῇ λέγεται, οὐδὲ δητὸν διὰ τὰς αὖ ᾿ Ὲ τ 
2 5 »-»Ὕ Ἐς, 1485 δὰ ρ. 206, 26 λαβὼν δ΄ οὖν ὅτι πᾶς ὁ 

7΄ “Ἁ ΄ : ἢ ᾿ ν ἍἋ ς ἢ γιγνώσκων ὃν γιγνώσκει" τὸ γὰρ μὴ ὃν ὡς τὸ μη- 
δαμῶς ὃν οὐκ εἶναι γιγνώσκειν͵ τετραχῶς τὸ μὴ ὃν. 
ἢ τὸ ὑπερούσιον, ὡς τὸ πρῶτον᾽ ἢ τὸ κατὰ τὴν ἑτερότητα, 

-»Ἥ 23 

ὃ τὶ μὴ ὃν καλεῖ ᾿ἀριστοτέλης, Πλάτων δὲ οὐ παρ᾽ 
ἔλαττον τοῦ ὄντος᾽ ἢ τὸ αἰσϑητὸν πρὸς τὸ νοητόν, ὅπερ 
ὄντως ὃν λέγεται, παραβαλλόμενον [ἢ ὕλη. ὡς οὐδὲν οὖσα 
2 ,» τῇ, ἡ ᾿ » Ἃ ι ἐς » . Ἢ . Α ἐνεργείᾳ} ἢ τὸ μηδαμῶς ὃν καὶ ἁπλῶς μὴ ὃν κατὰ τὸν 

- 2 ἣ , , 5 ΠΩ , τοῦ “Αριστοτέλους λόγον. τούτων οὖν τὰ ἄκρα μόνως 
ἐχβέβηκε τὰ ὄντα, τὸ μὲν ἐπὶ τὸ κρεῖττον τὸ δὲ ἐπὶ τὸ 
χεῖρον" τῶν δὲ μέσων τὸ μέν ἐστι πῇ μὲν ὃν πῇ δὲ μὴ ὄν, 

᾿ ι κ ᾿ Α Ἃ Α ᾿ ᾿ νι Ψ - ᾿ Ω τὸ δὲ πρὸς τὶ μὲν ὃν πρὸς τὶ δὲ μὴ ὄν. τῶν μὲν οὖν 
27 4 Α -" μ᾿ 57 ἴά [4 2 - ἄκρων τὸ μὲν κρεῖττον ἂν εἴη πάσης γνώσεως ἐπιβλητικμῆς, 
διότι πᾶσα γνῶσις εἴδους τινός ἐστιν ἀντίληψις. ἐκεῖνο δὲ 
ὑπὲρ πᾶν εἶδος, γνωστὸν δὲ μόνως κατὰ τὴν πρὸς τὰ ὄντα 
ὑπεροχὴν καὶ ὕπερ εἰώϑασι λέγειν “μύδσασιν ὄμμασι" τὸ δὲ 
“ δ 2 - “Ἃ “ ἢ 2 » ᾿ς 
ἔσχατον ὥσπερ οὐδαμῶς ὃν οὕτω καὶ οὐδαμῶς γνωστόν 

- } ἢ δ ὔ “ ᾽ὔ » --ψἩψ ΑΥ̓͂ Ἁ 

τῶν δὲ μέσων ἑκάτερον πῇ γνωστόν, διότι καὶ πῇ ὄν. διὰ 

τοῦτο οὖν ἀσφαλῶς ὁ Σωκράτης ΙΝ Ρ. 4110} τὸ μηδαμῶς 
ὃν ἄγνωστον ἀπέφηνεν. εἰ δὲ τὸ ὃν εἶπε μόνον γνωστόν, 
οὐ ϑαυμαστόν" ὡς γὰρ περὶ τῆς ἐπιβλητικῆς γνώσεως, ἧς 

ὁ Γλαύκων ἔννοιαν εἶχε, ταῦτα εἴρηται. Ἔστι τι καὶ πέμπτον; 

ὃ πρὸς τοῦ ἁπλῶς μὴ ὄντος δεῖ τάττειν. ἢ ὕλη. ἀνομοίως 
’)» Ὁ [4 ᾽ ΟΡ Α - -“- ὡμοιωμένη τῷ πρώτῳ, διότι ὥσπερ τὸ πρῶτον κρεῖττον παν- 

τὸς εἴδους ἐστίν, οὕτως αὕτη χείρων. τῇ τε οὖν ὑποστάσει 
ΒΩ “ [4 9 ’ 2 , ῳ Α 9 ὦ: ἔοικεν τῷ πρώτῳ ἀνομοίως, ὡς εἴρηται, καὶ τῇ περὶ αὐτῆς 

Α 3 “ γνώσει" οὐκ ἄρα οὐδὲ ταύτην καϑ' αὑτὴν γιγνώσκομεν, 

“᾿ 

2 οἵ, Ρ]. βορ. 2870 βᾳαα. οσύγοιηδν ουτη. τηϑυρίηθ ᾿ηὐοτιθυτπῦ 
1 οὗ ΑΥ΄. Ῥῃγϑ. 1 8 ΒΟΡΏ. 6]. 26 Ῥ]. βορῃ. 2ῦδυ βαα. 9. ἄθ]. 

ἢ. οἷ, ν. 2 18 ἐστι 50}. εἶναι 18 οἵ. ΡΙούή. 1 6, 8 6χ. 
ῬχοΟΙ. 0860]. ΡΙαῦ. 1. 61. 109 οἵο. 
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ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ πᾶσιν ὑποκεῖσθαι, ὥσπερ ἐκεῖνο ἐκ τοῦ πάντων 
ἐξῃρῆσϑαι. μόνον οὖν κυρίως ἄγνωστον τὸ ἁπλῶς μὴ ὄν, 

ἅτε μηδὲ ὑπόστασίν τινα ἔχον᾽ πρὸς τοῦτο τὸ τί, ταὐτὸν 
δὲ εἰπεῖν τὸ ἕν ὃν ἢ μετέχον τοῦ ἑνός, γνωστὸν εἶπεν ὁ Σω- 
κράτης. εἶτα ἐπειδὴ ἄλλως [μὲν] τὸ ἐν τοῖς οὖσιν ἕν γνω- ὅ 
στὸν καταφατικμῶς, ἄλλως δὲ τὸ ὑπὲρ τὰ ὄντα (ἀποφατικῶς 
γάρ), μόνην Ἐ Ἐ 

Ἐ. 149 δὰ Ρ. 266, 80 ἀπὸ γὰρ τῶν ἐνεργημάτων 
διαφόρων φαινομένων καὶ ἀπὸ τῶν ὑποκειμένων κτλ.] 
τῶν τεχνῶν οἱ μὲν κατὰ τὰ ὑποκείμενα διαφέρουσιν, ὡς 10 
χαλκευτωνὴ καὶ ἀργυροχοϊκή, αἱ δὲ κατὰ τὸν τρόπον τῆς 
ἐνεργείας. ὡς τεκτονικὴ καὶ ναυπηγική" εἰκότως οὖν ἀπ᾽ 
ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔλαβεν τὴν διαφορὼν ὃ Σωκράτης 
ΓΥ͂ ρ. 4114] καὶ ἁπλῶς τῶν δυνάμεων. 

Ἐ, 1497 δᾶ ν». 267, 29 καὶ ὅπερ ἐν Νόμοις φησέν, 1 
ὅτι αἱ μὲν γνωστικαὶ δυνάμεις κτλ.] 

δ , αἷ δυνάμεις 

γνωστικαί Λ μινήσεως αἴτιαι 

αἰσϑητικαί ΔΛ. νοητικαί ἐν κινουμένοις .Λ. ἐν κινοῦ- 

τὰ ἐλάττονα τὰ μείζονα αἱἷ ὑπὸ ἐλατ- σιν αἴ τὰ 530 

γινώσκουσαι γινώσκουσαι τόνων κινού- μείζονα κι- 

καὶ τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάτ-. μεναι καὶ νοῦσαι καὶ 
τονὰ ὑπὸ μειξόνων τὰ ἐλάσσονα. 

ΒΕ, 105 δὰ Ρ. 296, 2 τελευταῖον ὁρᾶν τὴν τάγα- 

ϑοῦ ἰδέαν ἐν τῷ γνωστῷ, διότι τὸ γνωστόν, ὃ δὴ 30 
τὸ νοητόν ἐστιν. ὑποβάϑρα τῆς ἐκείνου ϑέας ἐστίν] 
οὐχ ὅτι τὸ εἰδητικὸν ἀγαθόν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρῶτον᾽ οὕτω 
καὶ πρότερον ἐκάλει (ἔστι γὰρ αὐτὸ ἰδέα ἰδεῶν) καὶ ἔσχατον 

8 προστουτ οὗ 5ρϑύ. ὃ---8. 1100. 4 ἕν ὃν 508.] μένον 
ὅ μὲν ἴῃ ϑρϑύ. 4 1100. ΒΡ]. 508. 7 οχίγοιηδϑ ἀρποϊαηῦ, ἴτη. Π 

22 ἐλάττονα δ του αύσθση 217 οἵ. 1 2160, 17 28 οὗ 1 26θῦ, 
18 οἷο. 
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5 , 2 . » 5 2 -»ὝὟ » ὔ , 
εἶναι μάϑημα ἕλεγεν᾽ τοῦτο οὖν ἐν τῷ νοητῷ φαίνεται, οὐχ 
ς , 2 ὔ 5 2 Ὁ ν 2 ον ΩΓ 9 2. ς ὡς μετέχον ἐκείνου οὐδ᾽ ὕλως ὡς ἐν αὐτῷ ὄν, ἀλλ΄ ὡς 

9 3 πρώτως ὑπ᾽ ἐκείνου μετεχόμενον καὶ δι΄ ἐκείνου φαινόμενον. 

Β. Β5ΟΉΟΙΖΙΑ ΟΟΘΙΟῚΒ ΨΑΤΊΟΑΝΙ. 

ὅ ἘΠ 161 δᾶ γη. ὅ, 1 καὶ δῆλον ὅτι ὁ Πλάτων 
ΟΥ̓ ὔ - ω" »““ - - ἔπεσϑαι βούλεται τῆς σπορᾶς τῇ τοιᾷδε καταρχῇ 
καὶ τὴν τοιάνδε γένεσιν) λέγουσι γὰρ οἱ [ἀστρο]λόγοι 
τὴν μὲν σπόριμον ὥραν σημαίνειν τὸ τοίαν ἢ τοίαν ἔσε- 
σϑαι; τὴν κύησιν, τὴν δὲ τῆς ἐκλύσεως (8) ὥραν σημαίνειν 
τὸ εἶδος τοῦ βίου. ὁ δὲ ϑεῖος Πλάτων τὴν σπόριμον ὥραν 

δῆλός ἐστιν οὐ μόνον τῆς κυήσεως ἀρχὴν ἡγούμενος εἶναι; 
ἀλλὰ καὶ τῶν με[τὰ] τὴν [κύησιν συμβαιν]όντζων]. 

Ἐς, 84" δὰ ρ. 10,6 εἰ δὲ λέγοιέν τινες φϑαρτὸν 
ν) Α 27 “-ῇ ᾽ὔ ἢ 27 Ἁ ν 

αὐτὸν ὄντα τῇ φύσει γεγονέναι ἄφϑαρτον διὰ τὴν 

τοῦ ϑεοῦ βούλησιν] ὃ ρποκρατίων καὶ ὃ ᾿Δττιπὸς 

οὗ τὸ γενητὸν λέγεσϑαι τὸν κόσμον ἐν Τιμαίῳ [ρ. 285] 
ΨΦᾳ0ΝῚ »“ ᾽ὔ 3 ᾽ 9 ’ 2 Ἁ 23 
ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος κατὰ χρόνον ἀκούοντες. ἐπειδὴ ὁ “4ρι- 

στοτέλης ἐγκαλεῖ τῷ ϑείῳ Πλάτωνι ἐν τῇ περὶ οὐρανοῦ 
10 ρΡ. 2805 80], διότε λέγων κατὰ χρόνον τὸν κόσμον 

80 γενητόν, ὡς ἐκεῖνος οἶδται, λέγει αὐτὸν ἄφϑαρτον εἶναι, 
»} [4 δ. Ὃ᾽΄»,ἤὔ Α 5. κ ΙΝ Ω 

ἀπολογίαν οἴονται εὑρίσκειν πρὸς αὐτὸν λέγοντες, τι φϑαρ- 
Α ’ 2 Ἁ Ἁ δ --ἡ ; 27 Ἁ ’ 

τὸς μὲν ἔστι διὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν, ἄφϑαρτος δὲ διαμένει 

διὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βούλησιν. πάνυ δὲ καλῶς ὃ φιλόσοφος 
5 Α ᾽ ’ ἰὴ ᾿ , Ν ἘΠ δὴ Δ δίσσεν πρὸς αὐτοὺς, τι εἰ λέγετε φϑαρτὸν αὐτὸν ὄντα ὅσον 

1 Φ 

1 οι 

2. Δ “Ὁ Ο “Ὁ ’ὔ 27 ’ Ἁ ’ Ἁ ἤ 86 ἐπὶ τῇ ξαυτοῦ φύσει ἄφϑαρτον γεγονέναι, διὰ τί μὴ λέγετε, 
, Ὁ 

ὅτι καὶ γενητὸν αὐτὸν ὄντα καὶ γενόμενον ἐν χρόνῳ εἶναι 
9 ; Ἁ Ἁ »" »"»7Ἴ ᾽; 0 , Α 4 ἀγένητον διὰ τὴν τοῦ δημιουργοῦ βούλησιν; εἰδέναι δὲ χρή, 
Δ Ω -» ,ὔ Α Α 2 2,» ’ " ὅὁτι ὁ ϑεῖος Πλάτων τὸ γενητὸν κατ΄ αἰτίαν λαμβάνει καὶ 

οὐ κατὰ χρόνον. οὐ γὰρ δήπου ὃ Τίμαιος παρὼν τῇ προ- 

3 8 τοιὰν ἣ τοιὰν 22 διαμένειν, οοΥΥ. Η 29 γὰρ 
Κἂν» 508. 



ὃ ΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

τεραίᾳ τοῖς περὶ πολιτείας λόγοις καὶ ἀποδεξάμενος τὸ πᾶν 
τὸ κατὰ χρόνον γενητὸν φϑαρτὸν εἶναι, τῇ ἕξῆς ὥσπερ 
ἐπιλαϑόμενος τὰ ἐναντία ἑἕἑαυτῷ ἔλεγεν. καὶ ὀρϑῶς ἀπαν- 
τῶντες πρὸς τὸν ᾿Δριστοτέλη ταῦτα ἐροῦσιν, ὅτι ἐπειδὴ κατ᾽ 
αἰτίαν αὐτὸν λέγει γενητὸν καὶ οὐ κατὰ χρόνον, εἰκότως οὐ 
λέγει αὐτὸν φϑαρτὸν εἶναι. 

Ἐ, 84" δᾶ Ρ. 10, 26 ὅτι γὰρ οὐ πάσης ἦν ἀποτέ- 

λεόμα τῆς κινήσεως, δηλοῖ τὸ καὶ πρότερον κινεῖ- 
σϑαι τὸ αἴτιον τῆς τούτου συστάσεως) οἷον ἐγὼ ἐτέ- 
χϑὴην οὐχ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς κινήσεως τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

τῆσδε τῆς περιφορᾶς᾽ εἰ γὰρ ἁπλῶς ὑπὸ τῆς κινήσεως ἐγενό- 
μὴν, ἔδει μὲ καὶ πρὶν γεννηθϑῶ γενέσϑαι. 

Ἐ', 8867 δᾶ ". 18, 24 Ση(μείωσαι) περὶ ξῴου αὐθημερὸν 
γεννωμένου καὶ ἀποϑνήσκοντος, ὃ καλεῖται ἐπιβάλλον. 

Τριά. δᾶ ν. 26 τὸ δὲ (ζῇ) ἐννέα γενεὰς ἀνδρῶν 
γηρώντων] ὡς ἡ κορώνη. 

Ε΄. 405 δᾶ ρ. 21, 2ὅ ὃ Ρ ἐπίτριτος" ὃ ΖΦ ὑπεπίτριτος. 
1014. δὰ ρ. 22, 9 λείπων γάρ ἐστιν ἐκεῖνος τῷ 

ἀπὸ τῆς πεντάδος] ἀπὸ τῆς πεντάδος τὸν χε φησίν" τὰ 

γὰρ ε ἐφ᾽ ξαυτὰ κε ποιεῖ. 
Ἐς 41’ δὰ τ. 34, ὅ σαφέστερον λέγεται ταῦτα ἐν λξ 

μεφαλαίῳ. 

Ἐς 42, δὰ ». 26,16 τοῦτο γλαφυρώτερον παραδίδωσιν 

ὁ Ὀνήτωρ ἐν τῷ πέμπτῳ] περὶ ἀριϑμητικῆς ἀναλογίας. 
Ἐς, 44" δᾷ τ. 80, 6 5610]. ἃ ταῦ αν. ααΐπαπθ 1Ἰπϑϑγύχη, 

ἴπ αὐὑο 1. [Π]λάτων οὖ πολιν. 
Ἐς, 47) δὰ ρ. 86, 27 πλάγια] πλάγια καλεῖ τὰ κατὰ 

παράλληλον ϑέσιν τῇ ἐκϑέσει τῶν πυϑμένων. 
Ἐ᾿, 487 δὰ Ρ». 88, ὃ βαργὰ φησὶν οὗ ἴτη. πούμ]δ. ομδγίϑ, 

11 ἐγινόμην, οοτΥ. ἨρΙὺΖ 18 οὗ 5680]. δὰ ρου]. Ῥομῦϊ 
ΕΌΣΙΙ 60 οὐ Ὁ. Μαθ]]οσυμη ΘΘΟΡΎ. τηΐη. 1 417 24 πέρατι Ἰ. 
Μαὶ, ποι τθοῦθ Ορί που 

10 
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οὐίθοϊα: ἐκ... ν ] ἂν ἱ ασ΄. ... ἄδος ἰ.... οτῦ. ἰοχύαϊ 
186 ΓΘ η6δ. 

᾿, 498" δὰ Ρ. 40, 27 κατὰ τὸ ἡ ϑεώρημα τοῦ ἕκτου 
βιβλίου τῶν Εὐκλείδου. 

ὅ Ἐν 4987 δᾶ νΡ. 48,4 ἐν τοῖς λοιποῖς κατὰ τρι- 

πλάσιον λόγον ηὐξημένοιοἿ 8' καὶ ιβ καὶ κξ καὶ λς; 
οἷς ἑξῆς ἀναλ(ογοῦσιν) ὁ μη καὶ ἐδ, οἵ εἰσιν οἱ ἕξητού- 

μέξγοι. 
Β, 9δὅ᾽ δὰ τ. ὅά,8 τοῦ μὲν κυβικοῦ, τοῦ δὲ ἐξ 

τὸ ἐξ ἀνομοίων πλευρῶν] κξ καὶ μη. 
Ἐς, 967 δὰ τ. δὅ7,14 τίνες οὗ δυνάμενοι καὶ τίνες 

οὗ δυναστευόμενοι) οὃς οἵ ἀστρολόγοι καϑυπερτερεῖν ἢ 
καϑυπερτερεῖσθϑαι λέγουσιν. 

Ἐς, 1187 δᾶ ". 89, 17 πρὸς κατασκευὴν τῆς ἀποφατικῆς 

16 προτάσεως. 
Ἐς, 20" δὰ Ὁ. 104,21 ἐπὶ τῶν ἀσπαλάϑωον] ἀσπάλα- 

ϑος᾽ φυτὸν ἀκανϑῶδες. 
Ἐς 217 δὰ η. 107, 6 Ση(μείωσαι) ὅτι ἡ φύσις κρύπτε- 

ὅϑαι φιλεῖ καϑ'᾽ Ἡράκλειτον. 

90 Ἐς 225 δᾶ ρ». 107, 26 ἐπιλυγαξούσης] ἐπισκιαξζούσης 

ἐπικρυπτούσης᾽ λυγὴ γὰρ ἡ σκιά. 
ΒΒ, 287 δᾶ ρΡ. 109, 18 Περὶ τῆς τετραβίβλου φυσικῆς 

Ζωροάστρου. 

Ἐς, ὅδ᾽ ἔδγθ δὰ ρ. 116, 26 βομοίϊοῃ. οαϊὰ8 δἰζθγϑαῃ ϑη- 

85 στη ρϑιΐθιῃ 1... λὰ δαίμοσιν ἐν ἀέρι καϑορᾶσϑαι πεσοῦσιν. 

Ἐς, 297 δᾶ Ρ. 186, 21 μέσην ἔχει τάξιν ἐν τοῖς οὖσιν ἡ 

ψυχή" διὰ τοῦτο οὖν δύο σχέσεις πρὸς τὰ ἑκατέρωθεν αὐτῆς 
ὄντα᾽ τούτων δὲ πάλιν ξκατέραν διττήν. ἢ συναπτομένης 
αὐτῆς ἐκείνοις, πρὸς ἃ τὴν σχέσιν ἔχει, ἢ χωριξομένης 

80 αὐτῶν᾽ ὥστε διὰ τοῦτο τέσσαρες αἵ σχέσεις καὶ μεταβολαὶ 
τῆς ζωῆς, ἃς τὰ χάσματα σημαίνουσιν. 

1 οὗ δᾶ Ὁ. 88,8 12 οἵ ἰοαία!. οοἀᾷ. δβίτοι. Ἱ 167,52 16 οὗ 
5080]. Ῥ]αῦ. 20 οὗ Ηοϑγοῖ. ὅτι. ἐπηλυγάξονται 5080]. Η 488 
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ΒΕ, 17 δᾶ νη. 148, 17 χειὰ ἢ κατάδυσις τῶν ὕφεων καὶ 
δραμόντων᾽ ὡς δὲ δράκων ἐπὶ χειῇ, τῷ φωλεῷ. 

ΒΒ, θ᾽ δὰ Ρ. 162,10 μήποτε τὸ σημεῖον τὴν ἀμέριστον 
καὶ νοερὰν ἔνδοσιν τῶν δικαστῶν ἐνδείκνυται" αὕτη γὰρ 
ἀρχοειδὴς καὶ τὸ πᾶν ἔχουσα κῦρος, ὅπερ ἐξαπλοῦσι διὰ 

ξωτικῆς καὶ παντοδαπῆς κινήσεως οἱ ὑπουργοῦντές τε καὶ 

οὗ τὰ σημεῖα δεδεγμένοι. 
᾿ς, ΤΥ δὰ Ρ». 16δδὅ,.1 ἡ αἴσϑησις ἡ μία καὶ ἀμερής] 

ἡ κοινὴ αἰσϑησις ὑπὸ τοῦ ᾿ἀριστοτέλου ς προσαγορευομένη. 
ἀφ᾽ ἧς οἷον ἀμεροῦς οὔσης καὶ οἷον σημείου προβάλλεσϑαι 
τὰς πέντε αἰσϑήσεις λέγει, οἷον εὐθείαις ἀναλογούσας ἀπὸ 

τοῦ κοινοῦ σημείου προϊούσαις. 

ἘΠ 10" δᾶ Ρ. 1569, 16 Ση(μεέωσαι) ὅτι τὰ χϑόνια μόνα 

σγιὰν ἀποτελεῖ. 

᾿. 128) δᾶ Ὁ. 177, 16 ἐπεὶ καὶ εἴρηται περὶ τούτων καὶ 
τῶν ἐκ τῶν ὑπὸ γῆς δικαιωτηρίων ἀνιουσῶν, ὅτε ἠρώτων 
ἀλλήλας μόναι [αὗὖ]ταν καὶ διηγοῦντο ἀλλήλαις [μόἠ]ναι, 

[αὐταῖς] ὅμα συνηρίϑμηνται ταύταις καὶ αἱ τῶν σωμάτων 
προσεχῶς ἐξελϑοῦσαι ὡς ἂν προηγουμένην καὶ κατεπείγου- 
σαν ἐχούσαις τήν τὸ κρίσιν καὶ τὴν ἐπὶ τὰς λήξεις ὁδόν. 

Ἐ. 1257 βὰ ρ. 182,10 πρῶτον μὲν συμποδίξουσιν]) 
αὐτὸ δὲ τὸ συμποδίσαι σημαίνει τὸ τῶν οἰκείων ἐνεργειῶν 
ἐπισχεῖν καὶ ὡς ἑἕτεροκίνητα ἄγειν. 

8, 126" δᾶ Ὁ. 182, 19 τὸ δὲ ἐκδεῖραι] τοῦτο καλῶς ὃ 

μὰ 0 

φιλόσοφος Πατέριος ἐξηγήσατο᾽ σημαίνειν γάρ φησι τὴν 86 

ἀφαίρεσιν τῶν πρὸς τὴν κόλασιν ἐμποδίων᾽ οἵ γὰρ τοῦ 

δέρματος ἀφαιρούμενοι μᾶλλον συναισϑάνονται τῶν ἔξωϑεν 

σληγῶν. 

Β᾿ 186 δὰ ». 199, 6 καὶ ὅτι ὕφεσιν ἔχει τῆς καϑαρό- 
ς 2 2 -» , ᾽ . " Ἁ ὃ 

τήτος. ὡς είρηταν ἕν τοῖς περὶ τόπου᾽ δεῖ γὰρ δια- 80 

2 οὗ ΤΠ. Χ' 98 οὕτῃ 5080]. οὐ Ἠδθβγοι. δαϊα. 5. ν. 
1ὅ---20 51] ρὍ]85 Πὐὔοτῶβ αὐδϑ ΠΟ 16ΡῚ ΠΟῚ ΒΟΥΆΡΤΪΟΒΘ ᾿ἱπάϊοθνὶ 

80 οὗ ΒΙπΡ]. ἴῃ ῥῬῆγβ. 611, 11 1615 ᾿ 
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φέρειν τὸν δεξάμενον τὸν οὐρανὸν τόπον τοῦ δεξαμένου 

τὴν γῆν. 
Ἐ, 1877 δᾶ ρ. 200, 16 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὰ ἄκρα 

αὐτοῦ τῶν δεσμῶν τεταμένα [ὈΡ]. Χ 6165] δεσμοὶ μὲν 
δ τοῦ φωτὸς λέγοιντο ἂν αἵ συνεκτικαὶ αὐτοῦ δυνάμεις (λέ- 
γεται γὰρ συνέχειν τὸν οὐρανόν), ἄκρα δὲ τῶν δεσμῶν αἵ 
ἀκρόταται καὶ πρώτισται καὶ οἷον ἐκ πρύμνης τῆς πυρτῆς 
ἐπιφανείας τοῦ οὐρανοῦ τὸν ὅλον κόσμον συνέχουσαι᾽ τοῦτο 
γὰρ τὸ τετάσϑαι. β 

1... [018 84 1. 34 μᾶλλον δοκεῖ λέγειν ὑποξώματα τὰ πρὸς 
ὀρϑὰς τῇ τρόπιδι ξύλα τὰ συνέχοντα τὰς συμπληρούσας τὸ 
μύτος τῆς νεὼς σανίδας. 
ἘΝ 1407 δᾶ ρ. 20, 80 λένον λένῳ συνάπτειν" παροιμία 

ἐπὶ τῶν τὰ αὐτὰ διὰ τῶν αὐτῶν πρασσόντων, ὡς Στράτ- 
ἴὅτις ἐν Ποταμοῖς (ἔι. 88 Κ). 

Ἐ. 1425 δᾷ Ρ. 309, 6 ὅτε καὶ Ὅμηρος πρὸ Πλάτωνος 
ἠλακάτην ἔοικεν καλεῖν τὸν νῦν λεγόμενον ἄτραντον᾽ φησὶ 

γοῦν᾽ ἠλακάτην στρωφῶσαι. στρέφεται δὲ οὐχὶ τὸ ἐν 
ᾧ τὸ ἔριον, ἀλλὰ τὸ ἐν ᾧ τὸ νῆμα. 

0 Ἐ. 1477 δᾶ τ. 318, 21 καὶ ἡ σελήνη φαίνεταί σοτε τοῦ 

ἡλίου μείζων, ὡς ἐν τῇ συντάξει δέδεικται. 

Ἐ. 66᾽ δᾶ ρ. 227, 28 δύνανται καϑ' ἕκαστον τῶν ἀστέ- 
ρῶν καὶ ὁμοκέντρων τῷ παντὶ σφαῖραν ποιεῖν καὶ ἐν ταύτῃ 
ἄλλην ἔκκεντρον χωροῦσαν διὰ τῆς ὁμοκεντρότητος, ὡς καὶ 

οἢ ἡμεῖς τὰ τῶν ἀστέρων σώματα χωρεῖν λέγομεν διὰ τῶν 
σφαιρῶν συνεχῶν οὐσῶν καὶ ναστῶν. 

Ἐ', 66᾽ δᾷ Ρ». 228, 28 αἱ ὁμόκεντροι περὶ τὸ τοῦ παν- 
τὸς κινοῦνται κέντρον, οἷ καὶ ὄντως εἰσὶν ὅλαι᾽ αἵ δὲ ἔκ- 

18 οἵ. δυϊᾶ. οὐ 5680]. ῬΙοῦ. 869 Β. 16 Ποταμοῖς οἴϊδτα 
Β680]. Ῥ]αὖῦ. ρτὸ 8δὸ αυοᾶ γούστα οϑὺ Ποταμίοις 18 οὗ ξ ὅ8. 
806 ρο 97 (1 ΒΘΙΏΌΘΙ Θϑὺ ἠλάκατα) 21 οἵ Ῥίο!. 5γηύ. 1 480, ὅ. 
518. 6 ἨΘΙΡ. 28 δ ὁμόκεντρον ὃ 24 ἄλλον 
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κέντρον μέρη οὖσαι τοῦ παντὸς περὶ τὰ ἑαυτῶν κινοῦνται 
πέντρα παραπλησίως τοῖς ἄστροις. 

Ἐς, 67: δὰ ρ. 229, 18 εἰ δεῖ, φασίν, αὐτὰ ἁπλᾶ κατ᾽ 

οὐσίαν ὄντα ἁπλῆν κινεῖσθαι κίνησιν καὶ ταύτην ἐγπύλλιον, 
ξητητέον πῶς τοῦτο σώσομεν. 

Ἐ. 177 δὰ ρ. 247, 1 στρόφιον [στρ]ογγύλη [ζώνη] . .ἧ. 
τὰ στ[έμματα] περλαμ βάνουσ]ο ἐν τῷ ἀνα. .... γυναῖς- 
πες «Ὁ... φαν. 

Ἐς 827 οἵ Ν Ῥ. 250, 4. 

Ἐς, 1δὅ8᾽ δᾶ ρ. 279, 18 διὸ μετὰ τὴν δῖψιν ἐρεῖ ὡς ἂν 

Ἵμείζονα τῶν λόγων τὴν ῥῖψιν ποιούμενος. 

Ἐς 1087 δὰ Ρ». 298,38... ,ρω. ἕνας δίκας τίννυσι τῆς 

περὶ τοὺς γ[ονεῖς} ἀσεβείας" οἱ βρωϑέντες .. ερ. . [ἰτοὺΪς 
ἐφόρους...... νὸ .1ἷ, νοῦ. . 

Ἐ, 1647 δὰ Ρ. 800, 19 ἐν τῷ ὑπὸ σελήνην οὐ γὰρ οἷόν 

τε αὐτὸ φϑαρτὸν ὃν ἐν οὐρανῷ γενέσϑαι. 

Ἐς 1667 δᾶ Ρ. 804,9 τὸ δὲ ὑγιῶς ἄρα φιλοσοφεῖν] 

ἀντὶ {τοῦν ξητεῖν μετὰ ἀκριβείας καὶ ἀδεκάστως. οὕτω δὲ 
καὶ Δ ριστοτέλης [ρἈγ8.1 2. 18δ5 20] ἔχει γὰρ φιλο- 
σοφίαν ἡ σκέψις. ἀντὶ «τοῦ ἀξιόλογον ϑεωρίαν. 

Ἐς, 1697 δᾷ ρ. 809, 20 ξητητέον σοι τὰ εἰς τὸν Φαῖς 

δρον τοῦ Πλάτωνος Πρόκλου σχόλια. 

Ἐ, 171: δᾶ ρ. 812, 6 πόϑεν διεγίγνωσκεν τοὺς βίους, 

οὺς ἐτύγχανον αἵ ψυχαὶ πρότερον ἐξηκυῖαι, λέγεται ἐν τῇ 
ἐξηγήσει τῆς ἑξῆς δήσεως. 

Ἐ. 178" δὰ ν». 824, 1 γυναικὸς μιᾶς τῶν εὐπα- 

ρούφων] εὐπάρυφος᾽ ἀγαϑοῦ πατρὸς ϑυγάτηρ. 

ΤρΙὰ. 8ᾶ 1. 24 διήγημα ψευδέστατον. 

6 οὗ Ἠρϑϑγυοῖ. στρόφιον᾽ ἡ στρογγύλη ζώνη 11 μείονα 
Υ6] μεταξύ ϑοῃξοηύθθ δρύϑ 18 δαᾶ. ὅο!. 19 φιλόσοφον 

20 δα, 5608, 26 οἵ. Ηρβυοῖ. 5. ν. 28 ψευδίστατον. 

10 
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Ἐς 182) δᾶ ρ». 8388,.1....... κατ᾽ εἶδος πάντων, 
οὐ κατ᾽ ἀριϑμόν᾽ ἐλάσσους γὰρ εἶναν χρὴ τὰς λογικὰς ψυ- 
χὰς τῶν ἀλόγων ζώων, ὥσπερ τῇ οὐσίᾳ κρείττους. 

Ἐς 1987 δᾶ ρΡ. 864, 24 ση(μείωσαι) τὸ παντὶ μύϑῳ 
5 ἐπιλεγόμενον. 

1 δηΐθ κατ΄ 56Χχ βορύθιαυνο 11ὐὐογὰθ ἰθοὶ πραπθαπὺ 



ἢροὶ Εχκπρο σοι Κὶ, ἨΠΠΙΒ6Ι. 

1. 

4ἀι Μέλισσα εἰς τὸν ἐν Πολιτείᾳ λόγον τῶν 
Μουσῶν ΚΑ, 8. 285 

16 Ἐπ] ὅχππηρ' ἄρῃ βομυσίθυίσθη ϑ06116 μαὺ σὰ ὈΘΟΊΠμΘη τηϊὗ 
ἄον Ὠραΐαπρ ἄθγ δαΐ ἔζη Οταρρθῃ σγουύθ] θα οτοίβθα Ζ8Ε1. 
ΟΥδαθαν Κὄπποῃ ἀδ5 πἰομύ, τῖθ ἅ16 Ἡδη βου! ΘῃρΊΘΟῦ, ἰϑαῦου 
μονάδες 561π. βοπάθογῃ ἀϊ6 ουβύθῃ υἱοῦ ΟὙΡΡΘΙ βδἰπα μυριάδες, 
πα ουϑὺ ὃ ΚΟΆ] 586. πογάθη ἘΠπηθίΐθη ϑαΐσθχβ]ῦ, ἀ16 815 ἔτη 
Ὀθθιομπθὺ βἰπα. Ὧ16 γουμθυσθηθπᾶθῃ ΖΔΒ]Θας Βθρθη ἀθηηηδοῖι 
815 μυριάδες ἐτῶν σὰ σο]ίθῃ. ἴοι ἀϊθ Τὐπίουβομοίπηρ' νοϑυ- 
Βοβιθάρθμηου  αΐθη ἅθν ΝΜ γυϊδᾶθῃ ἄστοιθ ΟταμπαπρθΖθ θη (πρώ- 
των, δευτέρων Ὁ. 5. γΧ) Κη 8} ἄθῃ ἔΠΠΘΥ γῸΠ ΤῊΪ σθ- 
σοθθμθη Νϑομνγθίβοῃ Κοίῃ ΖυοΙ6] βοῖῃ. Βοκϑηηθ οι Ὠδύύθῃ 
16 Οτίθομθα Κοὶῃ Ὀθβομᾶθυβ Ὀοηδηηύοβ Ζϑῃσου ΟΣ μύριοι 
οὔσθυ μνυριάς ὨῖπδυθΒ. ΑἸ5 Αγομσηθᾶθθ βοίῃ Κὔμπθθ γϑβίθιῃ αθὺ 
5 ἴη5 ΚΓ} πομα]1ο 86 φαϊδίοισθηᾶθηῃ Ζϑῃ]θητθῖη6 οηὐνατί, ᾿θούθ Οὺ 
510 16 ΒΘ 6 ΒΘρῸ] δῇ, Κοίηθ δϑῃάθυθῃ - ΖΔ] ροπθαπθηρθα 
815. α16 ἴτὼ ΤιϑΙΘηΤηΠα6 ἀΡΠΙΘμθη κῃ ὈΠ46η.ἢὴ ἴον μύριοι 
πϊηθαβ Κοπηύθῃ αἴθ Οὐθοῆθῃ τοῦ ἨΠῈΘ ἀθὺ ΖΘ θα Ό1 θη ΌΙΒ 
49999 τη] 10000““ σἄμ!θη. δαϊι μυριάκις μύριοι βούχίθ πὰ 
Ατοβιπηθᾶρθα α16 Ζ881 1 πᾶ Ὀθρϑπηη βοιηϊῦ οἷπθ χυοῖῦθ ΖϑμΙθη- 
ΤΘΙηΘ, ἄθύθῃ βρύθοιᾶσθ Βοζθιομησμρθι ΘΌΘη50 στϑῖῦ τϑὶομύθη 
818 Ἃ16 αΘΥ Θογϑύθῃ ΒΘ η6. βοᾶϑίβ πο ἘΣ ΔΠαπρ ἀθν συσθιῦθῃ 
ΠΘΙΠ6 οἷπρ αὐ ἄδγϑη Κϑῖὰ ὑπαὶ ἄϑημ οἷπθ νἱθτίθ τα. 5. 0 16 
ΖΘΆ]Θη ἀοΥ ουβύθῃ ῬΘΙμ6. πϑηηΐθ οὐ πρῶτοι ἀριϑμοί, ἀϊθ ἀδΥ 

1) ρῚ. Ῥαυτς -ΥΊβθονα Βι681- Επογοιορθαϊο θυ οἶδ58. ΑἸύου- 
ὑυτηβν ΒΒΘΏΒΟΒ Ὁ Π, Ατοβίτηθαθβ ὅρ. ὅ12. δ18---ὅ17, ΑὐἹθδαγηϑύϊοδ, 
1078 ἢ 
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φυγοιύθη δεύτεροι ἃ. 5. ἡ. Ι͂ῃ Απ]ομπσμῃρ' δὴ ΛΑΥοΒίπηθᾶθθ δύ 
ΑΡΟο]]ομπῖοΒ γομ ῬΘΥΡΘ ἴῃ που ΒΟ τ, σὰ ὑσϑίομον Εσ] αὔθ πρ αι 
ἴῃ ὅἀογ συναγωγή 68 ῬΆρροβ οὐ μδ]ύθῃ βἱπᾶ ἢ), ρϑζεῖσὺ, ἀδίβ, ἀσὰ 
α16 ΖΘΒΊ]ΘηγθηΘ ὈΪΒ8 σὰ δαίΒουοσ θη} 10 ἤομθη Βοίχδροη ϑυ- 
βύθίσθῃ χὰ ἰββθη, 65 πἱοηῦ πδύϊρ' 561 ΟΥ̓ΡΡΘΩ σορ 100003 ἘΠη- 
Ὠριύθη σὰ ὈΠᾶθη. 8160 μυριάς 50] 5ὺ σὰ ἄθῃ ὄμουθῃ Ζ8Β]Θη- 
ΘΥΌΆΡΡΘΙ ἀϊθ Νβίθθη. 16 Ζϑθϊθη σοὰ 10000 Ὀΐθ νοῦ 100003 
ψγυγάθη γο 1 ὃπ δὰ} ἀθι' ϑύπϊα ἀοΥ ἁπλῆ μυριάς σογβῃ!ῦ, ἄδπῃ 
Καῖὰ 100003 -- 1 δὰ αἀθν 5ίαϊε ἀθ᾽ διπλῆ μυριάς., 10000 --Ξ 1 
δα ἄθν δυο ἀθν τριπλῆ μυριάς ἃ. 5. . ΝΟΟΙ ἴῃ πψοῖῦ βρϑύθυθῃ 
Ζ4οιύθα μϑῦθῃ Τοιηηΐποϑ, ΘΙσ ΘΠ Κῖορ ἀπα ΝΙΚοΙδοβ ΒΠδρᾶδ5 850 
ΘσοζΖθ ἢ}. ΑἸΠ]Θῖμ τηῖῦ Πθομὺ ἰϑῦ σοὺ δπάθγθῃ ΜαύμοιηϑίκΚουη 
οἷῃθ Ζ]αηρδυσθῖβθ Ὀθυουχαρὺ σποσᾶθῃ, α16 νορ ΑΡρο]])ομίοβ αϊ6 
Οταρριθυαηρ πϑὸ} Μυτυίδαθη πᾶ σορ Ατομίπαθάθβ ἀϊθ Τ]ηύου- 
ΒΟΒΘΙα απο ἄρον ΖΘΕ]ΘΗΡΤΆΡΡΘα ἄστοιμ ΟΥἀμαμρθΖθ] θη. θη ηϑῆτη. 
ΓΏΘοη σοὰ διάσσηδ ἴαμα ἐὰν ὅ85 γοϊάσαθη ἄθι Εχᾶθ οἷπθ σγυοίβθ 
Δδ] γοὸὰ Κυθικβίθαϊθη, αἷθ ΟΥΓ. ΘΕΥΒΟΒΘΙ]ΠΟΩ. πϑὸῃ ατϊίθῃ. 
φυγϑιθθη πα ουβύθῃ ΝΜ υυϊδᾶθηῃ θύοι 16, ἄθπθη 510} δἷπμθ ρθουν 588 
Ζ8}1 γορ Εϊπμϑιύθη (στάδια) Θηβομ]οίβ. ὃ ΑΒΗ]ΠΟΗ. Πδὺ δρϑξου 
ιορμδηῦοβ ἄθῃ ΝΘΉΏΘΥ οἴπθβ ΒΥΆΟΠΘΒ 815 Θἷπθ 85 Ζιυγοὶῦθη ἀπ 
ουβύθῃ Μγυϊδᾶθη ἀπα ἘΠ οΙύθη Ῥοϑύθμομαθ Ζ881] δὈροίθιῦ, ἢ 
ῦνσαβ τηβύδ α]1 ΘΠ θυ, ἀθου Εν βοίηθ Ζνθοκο σϑηχ ρϑδϑθηᾶ μδὺ 
ϑαγλὈ]!]ΙΟΠοβ, ἄθυ οὔνγα οἷα Πα] 095 Φαβυμαπαθυῦ Ἰἄπροι 815 Π1ο- 
Ῥῃδηῦοβ γᾶ, Θίμθη πρῶτος ππα δεύτερος βαϑμὸς τῶν μυριάδων 
πη ουβο:θάθῃ πᾶ δηρθοαθαϊοῦ, ἀδίθ αἴϊθθθ ΠΘΙη6. αθὺ τηγτῖδ- 

1) ῬΔΡΌΙ ΑἸθχ. οο]]θοῦϊο θᾶ. Ἠ]ύΒοι 112 Εἰ Ῥαυτ- ΥΊβθονα [, 
ἈΡΟ]]ομΙοΒ 112 δρ. 189 ἢ 

2) Ἰ)οταμῖποβ ἐγχειρίδιον εἰσαγωγικὸν ἀρυϑμητικῆς ὈδῚ Βοιδ8-- 
ΒΟΝΑΡΕ Απῃθοᾶ. ατδθο. ΤΥ Ὁ. 415 ἢ. ΒΙπΉΡΠ1ο. ἴπ Αὐϊϑύοῦ. 46 οϑθ]οὸ 
ρα. ἨδΙθοῖρ' Ὁ. ὅ49, 1ὅ ΕἾ 19. 21 ὃ 24 Εἰ 29 ΝΙΚΟΙ. Ἐμαθᾶδ5 
περὶ τῆς τῶν στοιχείων ἐκϑέσεως, Ἀθγθαβρο. γοὰ ΤΠ Νούϊοθβ 
οὐ οχύγαϊίβ 65 τηϑη βου ΧΧΧΙ͂ 1 (1866) ». 80. ΥὙρῚ. Ἡσττβοῖ 
Ἐχδαθθυσαησθη σὰ ἄθιη Βουϊομίθ ἀθθ Φ8ηι Ὁ] μο5 θθι 416 ν ]]Κ. 
ΖΔΆΪΘα. Νοῦν. ἀθν 056] 150. ἃ. ὙΥΊΒΒθηβοι. σὰ αδέδϊηρθη 189 
5. 251 

8) ΕἸΧρΡοΒιῦο τοῦ. τηϑύμθιη. Ὁ. 196 (ΠΠ]16υ)ὴ. 208, 8. 210, 30. 
8ῦὅ8 (θαρυ18). Ἐχϊθαῦ. σὰ 98120]. ἃ. ἃ. Ο. 5. 352 Απῃη. 8. 

4) Ἡιορβδοῦ ΑἸἹοχ. οροτὰ δᾶ. ΤἌΠΠΘΙΥ 1 882, 8 υπᾶ ἄδΖα 
Ησιτβοη ΒΟΥ πον ῬΒ110]. ΘΒ βου 1894 Κρ. 806 Ὑ]. 
Ἐν]δυῦ. ἃ. ἃ. Ο. 5. 2868 ἢ 

ῬΒΟΟ ΓΒ, 64, ΤΟΙ]. 11. ΡΠ) 
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αἸβοθθη ϑὑαέθηι ἡ8 0 ΒΘΙ]1ΘΌθη (βθουγοῖῦ ἅ16 οΥΙΘΟΒΊβομθη ΟΥαἀπαῃρδ- 
ΖΘὮ]ΘῚ. Ὑρῖοη6η) ογύροβούχὺ σούάθα ηη. ἢ Νὰ Κοιμσηῦ 815 
δι οϑύθυ, ὈΙΒΗΘΥ ὈοΚδηπίου θυ υβυηϑηῃ ϑοβίσθηθθ πῖθσα. 16 
γοὴ ἴἢτη ϑυβρουθομηθρίθ, 1ο᾽ θυ τοῦ νο]]δύδιαἹρ ουμ] θη 6 στ 56 
Ζ8}1 στυρριθυῦ 510}, ψ16 ο]ρῦ: 

μυριάδες ἐτῶν ᾿ 
ἔτη (μονάδες) 

τέταρται τροίται δεύτεραι | πρῶται 

84 4800-[α ΄ Ζοῆμπμον τΤ876 β 8886 [ Ο06099 οἄοτ 
Ἔν Εΐποὺ 06709 

ἅ. 1. 844 85» 181 6088 860 Κ5Κ, ὙΟΌΘΙ ἀθτοι δύθυμθ α16 δυ8- 
ΘΟ δ] ]Θμθη. ΟὗθΙ ΠῸῚ Ὁπβίομον ρου θἔθγθθῃ ΖϑΈ]θη ὈΘΖθιομηθὺ 
Β:πἃ. δορθῃ ἀϊθβου Τιὔοκθη τα ὔββθῃ Ὑ’ ὉὍΠ5 τηῖῦ αΟΥ ΒΘρΎθη- 
σζαμρ Ὀθρηΐσθη, ἀδίβ ἅ16 γορ ϑοβίσϑῃηθβθ ϑαβοθυθομηθίθ Ζ88] 
ΦΥΊΒΟΏΠΘη 844 800 πὰ 844 400 ΒΙΠΙΟΠΘη σοίθρθῃ ἢ δύ. 

θη ἄθυ 8] χϑηδυϊπβομα Αβύσομοσα οἴη 5010. 6 ὉΠΘΌΒΘΕ- 
Ὀδτθ Βιϑῖῃθ σορ Φϑθγθῃ σὰ δἴπθίη τέλειος ἐνιαυτός Ζυβθιηταθη- 
ἐαίϑῦ6 (ΡΙΟΚΙ. 5. 28, 238). 5Βο μαὺ δὲ 5108: οβπθ Ζν 616] δῃ Ῥ]δύοιῃ 
(Τίμα. 89 Οἱ. Ὁ) ϑιρθβοβίοββοα: ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐκ ἴσασι χρόνον 
ὄντα τὰς τούτων (τῶν κύκλων) πλάνας, πλήϑει μὲν ἁμηχάνῳ 
χρωμένας, πεποικιλμένας δὲ ϑαυμαστῶς" ἔστι δ᾽ ὅμως οὐδὲν ἦτ- 
τον πατανοῆσαι δυνατόν, ὡς ὅ γε τέλεος ἀριϑμὸς χρόνου τὸν 
τέλεον ἐνιαυτὸν πληροῖ τότε, ὅταν ἁπασῶν τῶν ὀκτὼ περιόδων 
τὰ πρὸς ἄλληλα ξυμπερανϑέντα τάχη σχῇ κεφαλὴν τῷ τοῦ ταῦὐ- 
τοῦ καὶ ὁμοίως ἰόντος ἀναμετρηϑέντα κύκλῳ. 150 Θἷπθ ἀπθπηα- 
186 Νϑηρθ γοὰ ἘΠΏΖΘΙ ΘΟ υσΘρ ΡΘΗ ὙὯΥ 68, ἀθυθῃ ϑατατηθ ἀδ8 
γο ] Κουοσηθπθ οὔδει, στῖθ ὥρϑύογο βασύθῃ, σγοίβα δῶν Ὀ1Παθὺθ ἢ), 

1) Τὰ ΝΙΘοΙΆΒ ΘΙ δυϊδατα. Ἰαἰγοαποῦ. Ρ. 88, 20---2Σϑ, υυ]δυῦ. 
ὦ. ὃ. Ὁ. 8. 247. 2688. 

2) ΥΩ. Μλπτις Εὐπάθθ βὰν 16 Τιτηόθ 46 Ῥ]αΐοι 1 78 Τ᾿, 
ἄογβ. Μόιι. 86 1’ Αοδᾶ. ἅ65 ἴπβου. ΧΧΧ 1 (1881). ὅ2 ἢ. Ζετμδε 
ῬΏΠ]οΟΒΟΡΪΘ ἀθν Οτίθομοι Π| δ΄ 5.811 Ῥαυτ - νιθβοόσσα ᾿.68)- 
ἘΠπΟγοΙορ. Π, Αϑὐγοποιαῖθ 30. 188 ἢ, 1851. [Β61 αἴθβοὺ αϑίθρθαη- 
μοῦ τηδομύθ 1οἢ ἄϊθ [6116 Ὧθ5 Αϑύϊοβ ἅροι. ἀδ8 συοίβθ 988τν 
5, 868 Π1615 -- Βίον. 1107, 19 ἴῃ Οτάπυπρ Ὀχηρθη: γίνεσθαι 
δὲ τὸν λεγόμενον μέγαν ἐνιαυτόν, ὅταν ἐπὶ τοὺς (αὐτοὺς ἔὰρὺ 
τοϑη τηϊῦ Οδηύου πἴησχα, ἄορι γρ]. ὙΥ ϑμα]δπα ῬΏ1]ο]. Ν. Β΄, ΧῚ 260 
Ῥτοοῖὰβ ορθη ΠῚ 998. 18. 297. 18 α. ὅ.) ἀφ᾽ ὧν ἤρξαντο τῆς κινή- 
σεως ἀφίκωνται τόπους. τὸν δέ γε μέγαν ἐνιαυτὸν οἵ μὲν ἐν 
τῇ ὀκταετηρίδι τίϑενται, οἱ δὲ ἐν τῇ ἐννεακαιδεκαετηρίδι, οἵ δ᾽ 
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Πα ἀἰθθοῦ Ζοιγϑυϊη 81 ΠϑῸΒ ΘΙμΘῚ Ζ881] νο ΟΠ ΘΗΊΘΏΥΘΙ 
Ὀθγηθϑβθη, α16 ϑὸὰῃ Ῥ]αύοη Θρθη 8115 ἅ16 ψο]]]κοτήσαθηθ ΠΙΘίβ 
ἀπ ἀστοῖθ Ἰκοίπθ Θμα]οηῆθ Ζ881] δυθσοαγδοκυ σπογάθῃ Κομπῃΐσθ. 
Ὀῶ πὰ ϑοὴ ἀοΥ ΤΘγΘ ἅδνΡ Ῥυυβδροτθου ἄθν Νϑηιθ τέλϑδιος 
ἀριϑιμός συπϑοιῦ δὰ θυ Ζθθησθ! Ὠαἤθίθ 1), 5θὸ αὺ Ῥδίοῃ Ὀ6- 
τοῖὶΐβ ἄθῃ ρυοίβθῃ, βϑρᾶψου νοὰ Ατομίσηθᾶθθ ϑαβρουύθη 66- 
ἀδηκοη δηρραθαϊοὺ, ἀδίβ τὴ αὐτο οἷηθ ον βοβσοιίθμαθ Ῥο- 
ὑθῃζιθυθηρ ἀθ Κϑαϊβοηου ΑὈ ΘΙ] ΠΡ ΘῺ 5106 αἀοὺ Ὁπμθηα] θη Ζ881 
465 γψοϊκοιατηθηθη Φ8γθβ ΘΠ] τη 1108. πϑμουη Κὔπηθῃ, ἀϑ 61 Δ ΌΘΥ 
ἸΤΏΤΗΘΙ 5105 ὈΘΒΟΒΘΙ θη ταΐϑθθ, δ οπθ δηάθυθ ἤΟΟ᾿ ρΥδίβουθ 
Ζ8}1 σουπαοὺ ποεᾶθῃ ὄμηθ, αἴθ θ᾽ ὉΠΘΥΥΘΙ ἢ ΔΥΘη γ0]]- 
Κοτητηθηθηῃ Ζ98] ποοὴ πϑμου βύθῃθ. Ὁ ΘΟΒΊΘΘΉΘΒ. Βδῦ σου Ῥ]δίοῃ 

ἐν τοῖς τετραπλασίοις ἔτεσιν. οἱ δ᾽ ἐν τοῖς ἑξήκοντα ζἑνὸς δέ- 
ουσινν, ἐν οἷς Οἰνοπίδης καὶ Πυϑαγόρας, οἱ δ᾽ ἐν τῇ λεγομένῃ 
κεφαλῇ τοῦ κόσμου (ιρόνου οοαὰ.): αὕτη δ᾽ ἐστὶ τῶν ἕπτὰ 
πλανητῶν ἐπὶ ταὐτὰ σημεῖα τῆς 1ἐξ ἄρκτου φορᾶς ἐπάνοδος. 
Πού Βᾶρ6 1οθ κόσμου φσθοβομτιθ θη π8ὸ} Ηδρμϑοϑὺ. ΤΘΌ. 47, ἡ 
τοῦτο δὴ τὸ κατὰ τὸν Κριὸν δωδεκατημόριον κεφαλὴν τοῦ 
κόσμου προσαγορεύουσιν (γρ]. ὅ8, 24, ψγὸ ἀοΥ Καρκίνος 815 κύ- 
οιος τοῦ στήθους τοῦ κόσμου ὈΘΖΟΙΟΠμοὺ τῖγα). 1)815 65 1ῃ αθὺ 
ΤΡαὺ οἷπθ Μοίπυμῃρ' σα, πϑὸῦ ἄθὺ 86 ΡΙϑηθύθῃ θίητηθὶ ἵτη' 
γνΙάάθυ σϑυϑίπῖοῦ πσᾶγθῃ, ἀδυ τηδῃ τῸἘ] ΒΟΒΠΘΙβθη 8118 ΡΒΊΟΡ. 
Ὧθ δοίθυεῃ. ὅ78, 24 ΠΕ ὑποκείσθω τοίνυν πάντας ἅμα τοὺς 
πλανωμένους ἐν τῷ αὐτῷ γεγονέναι σημείῳ, οἷον ἐν τῇ τοῦ Κριοῦ 
ἢ ἐν ἄλλου τινὸς ξωδίου ἀρχῇ. Ὁΐϊθ “σοπίδαχοω ταυπᾶϊ", 16. ΕἸν- 
ΤΩΙΟῸΒ ΠῚ 1 πδὸὴ ΗἩδηυθῖαβ α. ἢ. Απαριοι ροἸθθύ, 18, 80 ἈΠΠΘΥ ἀϊηρο 
16 ῬΙθηθύθη ἴῃ νϑυβοβίθαάθπθη Ζθι θη βύθῃθῃ, Ἰορὺ δου ὟΥ οὐῦ 
ἀδτωαῖ, ἀ818 ἀδθ. μεσουράνημα 5108. ἴτὴ Κριός Ροβπαθρῦ (ρ. 96,28: 
ΘΌΘΩΒΟ δὺ8 ῬΟΓΡΏΨΥΙΟΒ ΝΟΥΟΡ. 1ῃ βοῖηῃ. 1 21, 28). ΑπθΟΟΒΟΒ 
(Οδἴδ]. οοα. ἀδύγοϊορ. 1 168, 21), ΘΓ ψΟῈ] α16 906116 ἔτ Τ γᾶοβ 
πα ῬΒ6]105 1ϑὺ (ΒΟ0]]. Βγχ. Ζοιύβοῃσ, 1898, δὅ29. 664), 880 α16 
ῬΙαπθίθῃ ἔτη 80. ὅταδθ ἄθβ ΚΥθΌβ68 οὔθι ἴτη 1. 68 Ἰιὄνθη χὰ- 
ΒΒΤΏΤΩ ΘΙ ΚΟΙΏΤΩΘΙΝ, ΘΒ Μ]Π1οἢ ῬτΟΟΙ. ἴῃ Τὰ. 2118, -- Μρῖῃθ ἀπά6- 
ΤΌΠΡ'᾽ ΟΠ ταύτας ἡμία ἴῃ ταὐτὰ σημεῖα (ταὐτῇ ἡμέρᾳ Θαϊοτγὺθ 
τηϑῃ 8610 ἨἩθθυθη) ὑθάδτέ Κοίπου ᾿θοι ον ραπρ. ἐξ ἄρκτου 
Καμη βόμοη. ἀθβῃ 810 πιοηῦ τ] μύρ' 561η. γ1061} ἀοΥ Βᾶτ πιοθὺ ἴτὰ 
ΤΙΘΥΚΥΘΙΒ Ἰορὺ, 80 Ὧ16 σοῦ αΘΠ Ῥίδπθύθῃ Ὀόνετὺ πϑεᾶθη 
Καππ; ἐξ ἀρχῆς Ἰιοοὺ Ὡ8Π6. ΟἸΠΘ ΤΩ] ΒΟΒαΘΙ]ΟΉ σὰ οΘίβ!]6η. 
Υ. Κ. 

1) Ῥαυτκ - ντββονγα Π, Ατιϑτηθύοα 5Ρ. 1087 ἢ 
2) Ῥαυτν -ήτββονα ὃ. ἃ. Ὁ. 5᾽. 1088 νρ]. τοῦ δρᾶ. ἀσοῃϊ- 

τηθαᾶθβ 8 ὅ----Τ. 
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ΠΥ αἴθ Απβομδαθπρ' οὐ] θηηύ, ἀδία ἀδθ γο]] κοιυσηθηθ 9801 808 
Θίπον ἄρογδϑυβ ογοίβθῃ Ζ881] σοῃ ΒΟΠ ΘΠ] Θ γα Ὀθϑύθμθῃ τηϑβθ; 
ΟΥ ᾿ἰδὺ ΔΌΘΥ νοῦ ἴἤτα ΔΌροΊΟΠ6η, ἰπμᾶθιη οσ οἴῃ δῃά]ὶ οι Ὀ6- 
ϑυθηχύθ, 15. δὺΐ Εἶπον οὔθυ Ζθῆμῃθι Ὀθβυϊτητη δε Ζ8}1 ϑυβΖα- 
ΤΘοθηθη ἀπύθγεμϑῃση. 1)8!5 Ἰθᾶθὺ ϑυβαοῃ ἄθγ Αγ σοῦ γοτη- 
ἈΘτθῖη ϑΒΒΙ 5105 δῦ, Κϑπη Εἴθ’ πίοηῦ φυβρσοίμτὺ πογάθῃ; 
ἀθηποοῦ νϑγαάϊθηῦ α16 ΖΔ] ἀθ5 βοβίρϑθιηθβ 8116 Βοωομβίύππρ. Νίδῃ 
γΘΙΡΊΘΙΟΠΘ ἨῸῚ ἄθῃ βο ομύθσηθη  ΘΙΒΌΟΏ θα Αὐ᾽ϑύθιομοβ γοῃ 
ϑϑχηοβ, θὲ πἰοηῦ {Θ᾽ οἷπθ ἀπηδβηθυαηρ οαΐ 2484 78 ῃγτα Εἰπδαβ- 
Κατα. Ῥάτᾶμ τοὶ μύθῃ 5100}. ϑηᾶθυθ, δια ἸῺ, ΟΟΘΥ τα] ΠΩ͂ΘΥ 
βομδηκοηᾶθη Ἡγρούμθβθη Ῥουμοπᾶθ Αμβᾶζθ, ἅϊθ νορ ὅδ᾽ 
ὈΠ χὰ δ600000 υπᾶ θΘὅτθο00 7ϑῆγθῃ δηβίθίσθη. Ὁ ΜῈι|ὺ ἄθῃ 
Ἐου βομχηίθη ἀθὺ δϑχομοχβομθῃ ὙΥΙΒΒΘ ΒΟ τοπίβθθη ἀϊὸ 

1) Οθῃβου. ὧθ ἀϊθ πϑύ. 18, 11. ὙΥ͂Ί. Ῥαυτν - ὕιββονα Π 
5. 8175 ἢ. (Ὀ16 Τϑ]θυ ἀθγ Ζ881 ἄρθθ Αὐϑίύδιομοβ βἰηᾷ 2. 2, 8, 
8. 8, 28) 

2) Οθῃβουΐῃ ἃ. ἃ. Ὁ. ῬΙαῦ. ρ]8ο. Ῥ11ο5. Π 82 α. 8ἃ., νρ]. ἀϊθ 
Δυβδιαιηθηβύθ πη σθη σορ Μλατιν Βὐπαθα 01 16 ΤΠηό86 ἀ8 Ρ]δ8- 
ἴοπ ΠῚ Ὁ. 79 ἢ υπαὰ ΓΆΝΝΕΕΥ [ἃ ογϑηᾶθ δηπόθ α᾽ Ατϊβίθτατο, Μόμι. 
α6 1ὼ δοοϊόϊό ἀ65 βοίθμποθβ ἅθ Βογάθεισ, 88 βότίθ, ἑοιηθ ΤΥ (1888) 
Ῥ. 93. ΝΟ Οθμβουῖη 5]ηα δδδ --- 9.2.Ὁ.9.347 7Ζῶῆτο νοι 
Αγϑίθβ σορ υιυμϑομίοι Ὀογθομηθὺ πογᾶθῃ. Ζυθὶ πψαμαου! ἢ} 6 
ΔὈβοβδύζσυαπρθη, α16 ϑίθμθ σὰὄ {7717 --- 7.11.101, ἀἷἰθ δηάθιθ ζὰ 
ΘΘΥ 7 --Ξ 11. 907 Φ8ῆγθῃ, σνούᾶθα ἤθῸ ἢ ἀπμθοκαηηΐθηῃ Οονβῃγ8- 
τηδη τ ΘΤ (ἄλλοι, 62. ὥς φασι) νοι Ῥ]αΐ. ἃ. ἃ. Ο. πᾷ ϑοχύ. Ετηρ. 
αν. δϑίχοὶ. 106 Ὁ. 147 ἢ, (ΒΟΚΙΘΥ) ἀπροῦηγύ. Τὰ δηάθυθῃ 
Ὠδῆθγθη Απϑᾶνζθῃη 51π64 ΠΟΥ ΟΥ ΖΘ ΡΘα 12 984 ---9.8.17.127 Ζ8 το 
Ὀ61 Οἷο. Ἠογίθηβ. ἔγαρτα. 26. (σι βὑυούθιθα : ὕβθμθυ ἘΠ. ΝΙ. 28, 899) 
πα 8 600000 --- 2-2.8.8.100000 ὥϑγθ πο ἀοΥ Απηϑῆτηθ 685 
Καββθδηατοβ γὸὺὰ ϑϑ ϑιη15 61 Οδμβουίη, ἃ. 1. ἄδ5. ΗἩυπᾶου θομθ 
αθν Ῥυδοθββϑ: ΙΒ ΘυοαΘ ἀ05 ἨΙΡΡΘΙΌΠΟΒ, νρ]. Ῥαυτι - Υιθϑονα Π 
ΒΡ. 1880 ἢ (061 ΤΘΏΠΘΥΥ 8. ἃ. Ὁ. Ῥ. 94 ᾿ἰϑὺ δ]9. Ζ8}} ἅθ5. Καββϑδῃ- 
ατὸβ 860000, ταϊνῃΐη οἷπθ ΝᾺ] χὰ σγϑηῖρ ἀπρθσθθθη). Α]85 
Μαχίπηστη σσᾶγθῃ, 66 ἅ16 Ζ8}1] ἅθβ. βοβίρθμιθβ Ὀθκϑημπὺ πψυτζᾶθ, 
6 δή0000 --- 866 -18000 Ὀρὶ Ρ]Ιαΐ. ἃ. ἃ. Ο. ρου] θίοσί. Ἐξ μαύο 
ὨδΤΆ]Οη ἨογϑκΊθιίοβ ἀδ8 ουοίβθ 9887 σὰ 18000 928 τοι αρρθ- 
Βομδιύχὺ (Θἷπθ Ζ8}1. 8. ΘΊ 0.6. σϑιτη αὐ] ΗΤΡΡΘΙΌΠ ΟΝ 510} ου- 
Ἰπηθχίθ, 815 ὁ α16 Ῥυϑοθββι οηβρουοᾶθ δα ἄδ5 θορρο]ύθ --- 86000 
Φδῦγθ δηβθύχίθ); 1616 18000 ὅδῆγτθ μδὺ ἄϑηπ Ὀορθηθθ γὸμ Βῶ- 
Ὀγ]ΟΠ τηῇὖῦ ἀθυ Ζ88}1] ὅθ᾽ σϑῆσθη ΤὰρΡΘ ἄθϑ ϑοῃηθηίθῃγθθ τηὰ]- 
ἘΠ σοὺ (δ ϊ6 ὃ 5ἰδύὺ 806 σοηϑῦον 8651 Τὰρο σοβούσὺ, 50 
νγᾶγαθ οὐ 6 ὅ7ζ4500 980γτθ οὐμδ]ύθηῃ Β8ΌΘη). 
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ΒΘΡΘΟΒ ΡΘΗ ΘΙΏΘΙ Ῥοηοᾶθ νοῦ οϑηζθη ΘΟΠΠΘΗ]ΘΉΤΘη, ἀϊ6 
ααχομ σθησθ Ζϑμῖθη σορ πα] θα βσοιύθῃ ἀθθ Μομᾶθθ ἀπᾷ ἀον 
Γᾶ ῬΙαπθύθῃ [6110 81 ται, δὺ ἀτὰ 50 στδίβοτο Βοίχᾶρθ ΕΉσθη, 
76 σθηϑάθτθ Βθορδομύθηρθῃ τηϑπη δηρθδίθ!]ῦ μαιθ. ἢ Ὑ Θμη 8180 
ΘΟΒΙΡΘΠΘΒ. ΤΩΘῊΥ 815 ἀθη αν ύθη ΤῸ1] οἷπου ΤΥΎΠ]οα γσομ 9 ΒΥΘα 
Δ ΌΒΤΘΟμοῦθ, 8580 Βϑῦθῃ ἸΏτη νυ] βγη δ [510 σθηϑπιθ Παύθῃ γου- 
ϑϑίθρθῃ. Ὑγᾶγθ πὰπ ἴῃ ἀθν ἩϑπαβοΒ τ 416 νο]]ούβηϊρο ΖΘ] 
θυ θἔουυ, 5ὸ σγᾶγαθ τϑῃ 516 δια ἴῃγ ΤΘΙ]6Υ συν ΚΑ σθη ἀπᾷ, 
ἀῶ 416 νου 1] 0 πη18586 ΟΟΥ χοῦ θη ΑἸέθῃ Ὀθορδομίθίθῃ {Ππ|- 
Ἰφυβχϑίθθη δηηᾶπουμα Ῥοκαπηῦ βἰμᾷ, ὙΘΕΥΒΟ Θ᾽] Οἢ ουταϊ ίθ] πα 
Κὔμπηθη, Ὑ16 ν1618 σϑησθ 98.816 βοβίρϑηθβ ρ]βί ἢ ποὺ φϑμπσθη 
Ζ8Ὰ] νορ βυποάϊβομθη Μομδύθῃ ρθβϑύσὺ πᾶ πῦῖθ δὲ θπ6 Ζ8Ε1 
σοι Φθηῃγθη ὑγθὶύθι νθυιηθηγὺ δῦ, τὰ οἷπθ οτδίβίθ ΖΘ}] ζὰ 
ΟΥ̓ ἤθη, 1 ὙΘΙΟΠΘΥ δθ ἢ 16 Τῇχη]δυΐβσοίζθη ἄθυ  ῬΙ8- 

1) ΥΩ]. Ῥαυτν - ὕιββονα Π|, Αϑύγοποιηῖθ Κρ. 1861, Ὅθα {μ80- 
ΒΟ ]]ομθῃ Ὀτηθυθηθηρσθη ἄδν Εγᾶθ ἀπ ἄρον ἔπη τὰ ΑἸθουθατα 
Ὀοκαπηύθη ΡΙδπθύθῃ θαὐβρυθομθη ὩϑῸΒ ἀθσ σϑοοθηὐβομθη ἀπ- 
βοδβδῦσῃρ' α16. γϑυτη θη ]Π]Οἤθη Βοσθραηρθη αοὺ βόπηθ ἀπᾷ ὅθι 
Γάη ῬΙδηθύθη ἀπ ἀϊθΘ Ἐτᾶθ. {ΠὈϑυβθαρὺ βομυσθηρθη 50 Ὁτὰ 
α16 Ῥταρ δοιὺ ϑρμὅγθη, ἄθγθῃ 1646 πϑοὸῃ Ὀοβοηᾶθυθα (ἰθϑθίζθῃ 
Β08 Ὀθσνορίθ πα ἀδ61 16 δίῃ 1ῃ1 Ζυρομόχρθα Οἰββείτσι, Ὀ6Ζ. 
ΟἸΘ ΖυΒΘΙΏΤΩΘΩ ἃΠ ΘΙΠΘΙ ὥΡμδγο δηρομοίναίθῃ ΕἸχϑύθεημθ σαΐὺ 
50 ΓΔηχίθ. ὕὕῦὺὍ8Υ αἀ16 ΒΘΙΒΘμἴο]οΘ ἀοὲ βίθθθῃ Κβ'ριβὅσγθι, σγοῃ 
Μοπᾶ, βοθηθ υπὰα ΡΙδμθίθῃ υρ]. 8. ἃ. Ο. 188. 1887 Εἴ 1851. 
1856. 16 δοβύθ ὅρμϑγτθ γῶσγ α16 ἄθυ ΕἸχϑύθσῃθ. 8, ῬΥΌΚΙΟΚΝ 
7θάθβυηϑὶ ΠῸΓ σὺ ΘΙπθιη ΘΙ ΖΘ] μθη ἄστρον βρυιομὺ, 50 βομοίπῦ 
ΒΟΒΙΡΘΏΘΒ. Ο1686 ρμᾶγθ πίομῦ ἴῃ Ὀοίσϑομῦ σθζορθὰ σὰ ΠΘΌΘΩ. 
ΘΠ Θ᾽ 68 ἋΟΟἢ {μδῦ, 580 ἀυγῆθ ον ἀϊ6 στοίβα Ῥουϊοᾶβ ἄδθι 
Ῥυϑοθββίοη ἀν Τῶρ- πα ΝὍΟΒ ρΡΊΘΙ μη ποῦ ϑαίβου οι Ἰαββθῃ. 
Β61 ἄθη Μϑηρ6] ρϑπθῦθυου ΝΘΟΒυΙομΐθη τηὰβ νοι 6 ο. γοι- 
τησθαῃρ', ΟὟ ἀϊ6586 Ῥϑυϊοᾶθ ἴῃ αθὺ σοὰ ῬΥΌΚΙΟΒ τϊύσοίθ θη Ζ8Ὰ] 
ταϊ θη θη βϑῖπ Κοπηΐθ οὔθ πἰομῦ, ΘΌρΘβθθη πογᾶθῃ. [Ὁ 85 
ΒΟΒΙΡΘΉΘ5. α16 ἀποκατάστασις 6Υ ΕἸΧΘΙΘΙΒΡτΘ, 8180 16 Ρτὅ- 
ΟΘΒΒΙΟΤ, ὈουΟΚβιουσὺ Πα 06. τηδοδύθ τηϑη ἔαϑὺ βο}]1 6 βθῃ ΘῸΒ 
Ῥτοοί. ἴῃ πη. 2706 5ᾳ. Ῥ. θ4δ, ὅθ᾽ Ζυγῶν ὅθι Νϑιμθη ϑοβίρθμθϑ 
ὨΙΟδὺ πϑηηῦ, ΦΌΘΥ σθοθῃ α]6] προ ῬΟ]οιηἸβουῦ, ὍΘ] μ6 ἄθῃ 
τέλειος ἀριϑιμός ἀθ5 ῬΙαίο ΤΊτα. 898 δοξαστικῶς δυΐίοαϊπἰθῃ: ἀϊθβα 
Τιϑαῦθ τ] Ὁ] ]ΠΙ σι υίθη οηὐνθαθυ 8116 ἁποκαταστάσεις, δα} α]6 
αοὺ ΕἸΧΒΙΘΓΒΌΒΕΤΘ, ταῦ οἰ ΠΟΥ. ΟὟΘΥ 516 βαομύθη ἱπησηθι Εἶτ 
718 φυγϑὶ Ζϑθ]θη ἀ88 κοιφὸν μέτρον τη ρϑἸθηρίθη 50 56] 16 [8- 
ΠΟῚ Ζὰ ΘΙΏΘΥ Ζ8}], ἀ16 8116 βἰπσϑίηθῃ ἀποκαταστάσεις ἴῃ 5108 
Θηὐμ1ο]0. ὙΥ. Κι] 
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Ὠθύθῃ ἀδυρθδύθ!υ θη ῦθη ὑσᾶσθη, ἀδ5 416 οστοϊβίθ Ζ8}1], σθ πῃ 
ἸΏ 516 ἅἄθι ΠΘΙΠΘ. δὴ ἀστοι ἔπ δηἄρΥθ Ζ8Ά]Θ πη. σοη {8 γθη, 
16 ρονίθθθ ΜΌΟΙΡΙα 16 οἷπθθ Ῥ]δπθύθηυτη] δυο αἀδτϑυθ]ὕθῃ, 
αἰνιαϊουίθ, 1θάθβυααὶ 818 υούθηύθῃ οἷπθ σϑησχα Ζ8}] θυρϑΌ. 
ὕπη ᾿πᾶθ5. νγθηϊσβύθηθ σοι ἄρῃ Απίθηρθ ἄθυ ΑἸὐβυθομπθπρ 68 
ΒΟΒΙσΘΠμΘ8. Θ΄ηθ δηρθηδηθυίθ Ὑουβίθι] παρ σὰ ρΘΡθῃ, νϑυρ]θίο 6 
106. βθῖῃ 8 Ζ8} τοΐὺ ἀθ Ἡρρϑιομβίβομθι Βϑορϑομβύαθηρ', ἅδι[5 δαΐ 
Τ2θ00 ΤΥ Τρ 4267 γ01]0 Μοπδίθ (μῆνες ἀπαρτιξόμενοι, πϑτη- 
ΠῸΒ. ΒΥΠΟΟΊΒΟΠ6) Κοιησαθῃ. ἢ Ὧϑ Ὀθὶ βοβίρθηθβ 416 Εἰπμ ον 65 
τέλειος ἐνιαυτός ἄἀδιθ ἰγορίβοῃθ 98}γ σοὰβ πϑῆθσὰ 8662 Ταρθη 
ἰδὺ 5), 50. Βη σαηδομδὺ ἅϊθ 126007.; Τὰρθ ΗΙρΡΡδτο5. δἰησα- 
ΤΙ Οὕθη Ζὰ 

8024109.4 58024169 

24.101 6 6Θ 8166 
Φϑῆτθῃ. ϑβοβίρϑηθα Ὀγϑαομύθ 8ΌΘΙ οἷπθ σϑησθ Ζ881 γοῃ 98 Υ6Ὲ, 
ἀ16 οἼβίοἢη οἴμθν ρϑυίββθῃ Ζ881] γσοὰθ Μομπδύθηῃ ἰθὺ; οσὲ ψῦὔταθ 

1) Νδοι Ρίοϊθιι. βηῦδκ. ΠΥ ἃ 5. 2711,2---1ὸ (ΗΠἰῬϑτρὴ. Ἠϊθυθαβ 
Ὀθγθοδπθῦ 510}. οἴπθ τητϑῦ]οτο Μομποϊβαθαθυ σοῖ 29 Ταρθη 12 ϑδθη- 
ἄθῃ 44 ΜΙπυΐθη 8,8 ϑοκυπάθῃ, ἃ. 1. πὰν 0.6 56. ΤΩ ΩΣ 815 ἄδὲ 
ἴῃ ὨΘΌΘΙΘΙ Ζριὺ Ὀθγθομπθίθ Βοίγαρ' σοὰ ΘΌΘΩΒΟ νἱ᾽βθίθῃ ΤΆρΘΠ, 
ύπηαθη πα ΜΙπυύθη ἀπ 2.8 βοκυαπᾶθη. 16 Βϑιθομβῃῦμρ' 68 
ΗΙΡΡΑΙΟΒ δῦ 8180 18 δῦ ἀ160 φσϑμπσθῃ βοιαπᾶθη σρθπϑὰ. ΝΒΟΒ 
Ῥιοίθμ. 8. ἃ. Ὁ. 211. 11. 2718, ὅ μεὺ ἘΡΡϑυοι βοοὺ ὃὰθ ἄρτ 
ΟἸΘΙομπαπρ' σοῦ 120007.. Ταρθη το 4567 Μοπάαυτη!δαΐοη ἀϊθ 
ταϊψυοτθ Μοπδίβαδθθν δὰ 29 Τὰρρ ὑπᾶ ἄδσα ἴῃ ϑβθχθρθβίσηδ- 
Ὀυΐομθῃ ἀθ5, Τρϑ5 δ 811 ὅ011 5110: ΦΟΙ͂Υ Ῥργθομπθὺ, ττῶθ δὰ ἅδ8- 
56106 ΒΙπϑυβκοχητηῦ πτῖθ α16 Οὔθῃ πϑοὸὰρ Τάρθη, ϑύσπᾶθη ὑπᾶ 
Τ 6116 ἀοὺ σαπαθ Ὀοβυϊτηγαῦθ Ζ8}]. 

2)  ΄6θθ. Απηβμθυαπρ 8. δόμοι ἄρῃ ΒΘΡΥ]ομίουη θοκαηπὺ 
(ἸΡΈσπε ΑΌΔ. ον Βϑυποῦ ΑΚϑά. 1814 5. 217) πᾷ εὐ βοὶῤ 
Βπάοχοβ πᾶ ΚαΠΠΡΡΟΒ. ἄθα ρου θοβίβομθη Καϊθηᾶρθυνγθθθη Ζὰ 
αταπᾶθ ροίθρθῃ (Βδσκη 16 νἱθυ] δ τίρθη Βομμ θη Κυθῖβα ἄθυ ΑἸύθη 
Ὁ. 48, ὁδ. 289. 841); 516 τᾶν 8 ΝΡ ἀϊθ Ὑοιθθββοεθπαρ 468 
ΤΟΙ ἸΒΟΠ θη. ΚΙ θη ἄθυβ ταϑίβροοθμηα, ἀϊθ ἀπίθυ ἄθιη βϑομγογδύδι- 
αἰρθη Βοίταῦ ἄθβ β'οβίσθῃθ σοὸρῃ Οἶδθυ ἀπτομροίδηγῦ πυτᾶθ 
(Βόὅσκε ἃ. ἃ. Ὁ. 5. 840 Μομμϑεν τα. ΟὨτομποϊορίο 3 5. ΤΊ Ἐς 
210 8). δΐβ βοβίρϑηθβ δίπθ ποὺῦ σϑηϑίιθσθ Βθβἐϊτητηθηρ' ἅθ5 
ὑγορΊβοθθῃ ὅϑῆτθθ σϑκαπηῦ μ806, ἰδῦ ΤΟ] τηδρΊ 0}. 8116 Ὀοὶ 
ΑΘΥ Αὐβυθομηαηρ' Βθίη 65. γο]]ΠἸζουοτηθηθη 98 8γθ8 μϑὺ οΥ᾽ 5[6 8 ρθ- 
15. τη ἀν ΠΙΘμΘα Απηβμογαπρ δα 8661 Τὰρο Ῥαρπᾶρί, 
ἄθῃπ δηάθυη 8115 τγγαθ οὐ δἷπθ νοῖῦ μβόμουθ Ζ881 8415 ἀϊθ Ὀδὶ 
ῬΥΟΚΙοΒ ἄρουθίοσίθ μουαθοθοσθομῦ ΒΘΌΘΠ, 
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ἀδυηηϑοῖ, θηπ ΘΓ α16 ΗΙρρδυομίβομο Βρορϑομύασμῃρ' σὰ αταμαθ 
Ἰορίο, 80294109 98τ σθοίαπάθη Βᾶρθη, ἀ16 80 σὰῦ ψ16 σϑηδα 
4261. 8166 --- 81404622 Μοηδύθηῃ Θηβρυϑομθη. 530. ουοίβ 1686 
78}1 νομ ὥδθτθη ϑΌο ΒΒ τχᾶχ, τηπίβύθ 5160 ἄοοι 1θαθβιηδι Ὀοαθαϊθηα 
γον! δομῦ πογᾶάθῃ, θη ἡϑοῖ οἰμϑπᾶθυ ἀ16 τη] βχθιύθη α65 
ΜοΥκαν, ἄθυ ϑπὰβ ἃ. 5. ψ. ἴῃ ΘΟ παπρ' ΘΟ Ὀγδομῦ ὑπαὶ ῬΒΉ]1ΟΏ, 
ὑχῖθ αὶ Μομᾶ πᾶ ἥομηθ, 16 θβτηϑὶ οἷηθ γο]]6 Ζ8}} νοῃ “ϑθγθῃ, 
416 οἷα γι ϑομθα νοὰ 8024169 Βθίῃ τηαίβίθ, θίῃηθυ ν ]]θη Ζϑ] 
νου ΡΙ]απούθμυτη δ θη θα βρυθομθῃ. 5011{8. 

ἌΝΘΟΙΒ ἄδια γοδαΐα νοῖ τηθ ον 815 1 ΤΎΠΟΙ 98 τη πσογάθῃ 
ὩΘΟΩ βοβίρθμθβ Ὀδθὶ ΡΙΌΚΙ. 28, 26 α16 συναποκαταστάσεις τῶν 
ἑπτὰ σφαιρῶν, ἃ. 1. 16 ρ]οϊοηοιυσα ΠΟ ΚΘΗ ἀθὺ ΒΟΏΠΘ, α08 
Νομπᾶθα απ ἄρον ἔπ ῬΙδηούθη σὰ θη Απίδηρθρυμπκῦθηῃ ἸΏτΟΥ 
Βοποραπρθῃ, βὐού πάθη. Πθμῖ 1665 ΘἰηΖθίηθ (σθϑίϊση θυυθιομῦ 
βοίῃηθ ἀποκατάστασις, ΘΠ 68. Ζὰ Θἰηο 1. ὈΘΙ1ΘΌΙσΘη 506116. ΒΘΙΉΘΥ 
Βδῃη, ἄϊθ πιϑῃ 815. Απέδηρσθρυμκῦ βθίπθα ταϊϑαθθ βϑύχὺ, πϑοἢ 
οΙ]θηᾶαπρ οἷπθθ ϑΌ]θὰ Ὀπηϊϑαΐοθ σαν οκϑασῦ. Ὑύθηπ τηϑῃ 
Ὡὰπμ ΕΣ συγοὶ Οθϑυχηθ ἄθῃ οἹθίομθη Ζοιυραμπκῦ 815 ἀπέθμῃρ' ἀθὺ 
Βονθραπρ βοίχὺ, 80 τιτὰ ἀἷθ συναποκατάστασις Βα πάθῃ, 
θη Ὀοῖᾶθ Θθϑυύισηθ σὰ ἀθιαβϑί θη Ζοιραπκίθ δὲ α16 Απΐϑηρβ- 
βῦθΠ]6 πη ἴῆτον Βαμπθη σατο Κοῦσθη. ΠῸΣ οτοίβο Ζοῖσοι αν [ΠΥ 
δυυϑίομέ βοίμθ ἀποκατάστασις ἩϑΟῺᾺ Θἰητηδσθιη [Ππα]ϑαθ; ΘΥ 
τη! ΔΌΘΙ 191η8] υτοϊδαΐοη, ἀδταϊύ ἅ16 συναποκατάστασις (65 

στοίβθῃ ἀπᾶ 685 ΚΙοίηθῃ Ζοίρθυβ οἰμχθῖθ δ θπῃ 510} --- ἸτΏτο 6 
ὭΘΟῊ ἄδν σϑοσθη υβομθη Απβομβδαυσπρ' ἀοΥ ΑἸύθῃ --- ἀον Νομα 
ἈΒΉΠΟ πτῖθ ἄοε στοίβο Ζοίρον ἄθυ ΠῚ σϑηϑα χυγο] τη 8} 850 ΒΟΠ611 
Ὑ16 ἅϊο ϑοθπθ Ὀθσνορίθ, 80 ψἅταθ α16 ΘΥβῦθ συναποκατάστασις 

ἩϑΟΉ ΑὈΙΘῸ οἷπμθθ 92 8Έγ68 5108}: οὐ θη; ἅδ᾽ δρογ αἴθ Ὁταϊδαΐβ- 
χοῦ ἄδ δοῃῃθ ζὰ ἄοὺ ἀθβ Μομᾶθβ 510}: πιο πῖθ 12:1. 50Ὲ- 
ἄργῃ ψῖρ 19,368529...:1 νου] ἢ, 50 ταΐββθη πϑοῖ ΗΙΡΡΆΤΟΙ 
8024169 7286 νϑυρθῇθῃ, δῃ6 ἅϊθ ουβύθ συναποκατάστασις γ00 

Βοθηθ ἀπα Μομα οἱαὐγ. 
Ῥαχηῦ αἰπᾶ ΖαρΊ θα ἅ16 δήοτίθ ἃθ5 Ῥυόκίοβ (28, 217) οι- 

κατ: λαβὼν γὰρ ἑνὸς (8011. ἄστρου) ἀποκατάστασιν ἀκριβῆ καὶ 
ἄλλου. εὗρεν τὸν ὑπὸ τούτων Ἅ μετρούμενον (5011. ἀρνϑ' μόν). 

1) Βουθομβῃθὺῦ πο ὅδε δὺ8 ΗΙρΡρϑιομβ Βϑορδομίαμηρ' 98- 
Τοϊσοτυύθῃ ΟἸθίομαμρ' σοὶ 8024169 ΦΔῃγθη νηϊὺ 81 404. 522 Ν᾽οπδΐθῃ. 

2) ἈΒΗΠΟΗ, πῦῖθ συμ ὍΘΙ ἑνός ἀπᾶ ἄλλου, ἰδῦ ΠΊθΥ τῶν 
ἄστρων Ὠϊησασαάθηκοη. Ζναι σψὔγαθ δὴ 510} α16 ΕτρϑηΖαηρ' 
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Ῥόπη 80} ΕΚ]. Ἐ]θια.  ἀθξ, 1 τοὺ οἷπο Ονδίβο ὃ οἷπθ 
Οτδίβο α, πθηῃ ὃ, τοῖν οἷπον σϑησθη ΖΘᾺ] ταὰ]υἱρ]σίουῦ, ἀϊθ 
Οτδίβθ ὦ ουριθοῦ, οἄθι, πάθη τίσ ταῖν ἘΠΘτΩ, ὙΠ ἀρ, 8 σἰαίξ 
ἀθ5. ΔΙΠσθταθίηθηῃ Βορυοβ ατοίβθ ἀ16 ΖΦ] οἰηβθύχθη, οἷπθ Ζ8}1} 
ὦ τα γὸῃ Θἴηον Ζ8] ὃ βΘῃιθββθη, ὙΠ ὦ οἷπ ΤΘΙ]ου (μέρος) 
γο ὦ ᾿ϑύ. 

θη 65. ἄϑῃμ σγοίδου ποι[βὺ καὶ τρίτον (ἀριϑμὸν) προσέ- 
ϑηκὲν καὶ ἑξῆς" καὶ οὕτως εὗρεν τὸν ὑπὸ πάντων (τῶν ἑπτὰ 
ἄστρων μετρούμενον ἀρυϑιμόν), 50 5168} τάδ αἀθαΐϊοι, ἀδία ἀϊ6 
ΖΘᾺ] νοὰ Φϑῆτθη ἄοὺ συναποκατάστασις γοὰ ϑοππδ πᾶ Μομᾷ 
Ζυιθυβὺ γϑυτηθηγῦ πσυγᾶθ ἀσγοι 416 Ηϊησυβάσιπρ' οἷ τ 65 ῬΙδηθίθῃ. 
ν  Ιομον Ῥ]δηθὺ ἀϊθθ τᾶν ἀπᾶ ὙΘΙ6Β6 ΤΠ] ϑσοὶ σοι ΘΟΒΙΘΘΠΘΒ 
ἴῃ θοβπθηρ' ροβὑθ]]ῦ πτυγᾷθ, τίββθα ττῖσ πίομῦ; ἄσοι ἰϑὺ 68 ρϑ- 
βύανοῦ, 818 τρίτον ἄστρον ἀθ5 ῬΥΟΚΙ͂ΟΒ οπύπρᾶον ἄθη Νοικυν 
Οαθι 4186 ὕϑπιβ σὰ βϑθύζθῃ. ΝϑΒτηθη ὙΠ ΠῸμ διη. ἀ8.8 ΘΟΒΙΡΘΏ ΘΒ 
Ὅ61 Βουθοβππηρ ἄθν Ὁταϊδαΐβσοιῦ ἅθ5. οἴπθη οὔθυ ἄθθ δηᾶθιῃ 
Οθδυϊχηβ τηϊῦ ἀθύ Απηδηθυιπρ Θὰ σθησα Ταρδ βίο Ῥορηρίθ, 
80. ὙΆΙΘΩ ΟἼΘ86 Θἰμσυνοηΐθη Ζὰ ὈΠρΡΘΙΘΠΚΘη Πα ΒΥΘΒΟυ ΟΠ Θα, 
γοτϑαΒ ἀδηη ΠΗ ]16ὴ ττῖθ γοσμθὺ οἷπο σοὶ ἄρον 8 ΜΙΗ]Π]ΊῚΟπΘα 
θϑθγθ ΒΙΠΘΌΒΙ ΘΙ μη ἄθ χυγοῖύθ Ζ881 Εἶν ἅϊ6 συναποκατάστασις 
αἀοὺ δόμπηθ, ἀθβ Μομπᾶθθ πᾶ ἄθ5 ΡΙϑηθίθῃ σὰ ῬΘΥΘΟμμΘη Ὑ81. 
πᾶ 80 σῶν ἔουύξυϊδαγθῃ ὈΪβ σὰν βθομβίθη Ζ8}1, ὑ ]θῃ6 ἀΐθ 
συναποκατάστασις Ὁ116Υ 56 θη Οδβύϊσιθ ὑτηΐοίβίθ; ἄδ5 τγῶν 616 
ϑυδίβίθ Ζ8}1, ἀ1θ Ὅθ1 Ῥυοῖίοβ, σσοππ ΘΌΘΗ ποδί γο!] ϑυδηατο, 
αἀοοῦ ἰπϑονγθιὺ θυ μι ύθῃ ἰδῦ, ἀδι5 τσ ὯΠπ8 γοπ ΙΏΤΘΤα Ὀταΐδηρθ 
θῃθ ροηΐρθπαθ Ὑουβίθ]ππρ' τηϑόηθη Κὔππρῃ. ἢ 

τῶν ἁποκαταστάσεων τιον ἸΙθρθη, 8]]16η 16 ΒΟ] αἰτοῦ τὸν 
ὑπὸ πάντων τθίρθῃ, ἀδί5 ἄστρων, τιϑπη]. εἰς συναποκατάστασιν 
καϑισταμένων, σοιαθηῦ 180. 

1) [Εἰ 561 ἀδγϑαΐῖ Ὠησονίθβθη, ἀϑίβ ἀ16 ΖΘΏ]6η ἔν ἅ16 ἀτοὶ 
γΘΥΒοΒΙθάθηθη Ῥουϊοάθῃ ἀπᾶ 416 τέλειαι ἀποκαταστάσεις ἄον Ρ]8- 
πθύθῃ δὴ Ὀθατιθιηδύθῃ Ὀ61 Τυγᾶ. ἀθ τβθηβ. ὅθ6,8---ὅ7.18 ὙΥΌΘΏΒΟΙ 
ΖυΒΆΧΩΤΩ ΘΗ Βἤθθη (ὅθ, 18 τηὰ!5 65 τεττάρων Βοίίβθῃ βὐθὺὺ δύο: 
1, 2 ὀγδοήκοντα πἰαϊν, ἐνενήκοντα, 8 τρισχιλίων); ἄοοῃς 806 
106: ὙΘΙΡΘΌΙΟΙ. γϑυβαοηῦ, ἀ16 Ζ881Ὶ ἅθ5. βοβιρθῃθθ δὰ ἄθῃ ἀοτΐ 
τοϊρούθηνθη Ὑ͵ουύθῃ σὰ Ὀθυθοβπθη. ὙΥ. Κὶ] 
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ΤΙ. 

Ζι Μέλισσα ΚΙ͂. ΚΖ, 8. 84}. 21---59. 

ΤΆΘοΟΙ γοη ὅταστηδ δῦ ἴῃ ἄθια ΑἸ βοβητεϊα ἄρον 16 Ζϑ]6η- 
16ῆτθ (ὃ. 18, 8.---46.19 ἀοΥ Αὐδρ. νοῦ ἨΠΠΘ1), τθ Οὐ βϑ δύ 
(5. 117, 25 ΕΞ 47, 11 16) διρτοθύ, 1θα]σΊοῃ τὰ ὑπὸ τῶν Πυϑαγορι- 
κῶν παραδοθέντα, πα δῖ, Ὑγ|6 δ05 ὃ. 47. 12 Εὶ σὰ 50] 1θίβθῃ 
1ϑῦ, ἴῃ ΒΌΥτα ΘἸΠΘΥ οὐ]δαῤουμ θη Ῥδυδρῃγοθα ψιθάθυμο!ῦ. 8 οΥ' 
ἢῦπ Ὀ81α ἀδγδαΐ ἴῃ ἀθτη ΑἸὈΒομαΙ [6 περὶ ἁρμονίας καὶ συμφω- 
γνίας (49. 61.) ἄθῃ Ῥουραύθυ κου Α ἀγωβῦοβ 815 Ο θυ σϑυαϑηη πϑηπῦ 
πᾶ ὅ0, 4 οἴπο Αυίβουπιηρ ἀθββϑ θα ἄρον ἄϊθ Ὀοιγθδηαθ ΤΠ ΘΉγΘ 
αοι Πυϑαγορικοί δ ητῦ, 80 ἸΙοσὺ ἀ16 γαεταπθαμῃρ' π8η6, ἀδίβ 
ΘΌο; ἄθΡ ΑὈΒομαῖ ἄρον ἀ16 Ῥυυμθρογθίβομθ ΖΘΈ]ΘΗ]ΘηγΘ 85 
Αατδδύοβ, ὑπαὶ συγϑῦ δὰΒ ἄθββθη Κοχηχηθηΐδι σῦγα ΤΊτηθῖοβ, 96- 
βοβδρῃῇ 561. Ὁ [Ι͂ὰ ἄθιὰ νογϊθύχίθη Κϑριΐθὶ ἀ1θθθθ ΑὉΒΟΒ 65, 
ἀδθ τῇ Οοα. Μαγοίδηαβ 8017 αἴθ σῶν ογβὺ πϑορίγβρη ἢ Βιησα- 
δοίάρίο, ΘΡΟΥ ἀστομ ἄρῃ Τοχὺ ὃ. 48,3 Ὀοοδυϊρία ὑὐθουβομυις 
σσξερὶ πλευρικῶν καὶ διαμετρικῶν ἀριϑμῶν ϑαϊνγοιδὺ, πάθῃ ὙΙ 
α16 τηθίδα ]1006 Ἐπ ΘΙ πρ' σῸ ΖΎΤΘΙ ΖΑΒ Θαγθίμθα, θυ. 
Θ΄η6 α16 βορθῃ. πλευραί, ἀ16 δηᾶθγο ἅ16 διάμετροι Θαὑ 8}. Ατβ 
αἀοΡ σοῦ ΤἸΏθου Ὀθηαύσίθη 6116 τὔμυῦ δυρθη ΒΟ Ι]16 5. δυο ἢ 
Β6ῖ, ψῶϑ ῬΎΌΚΙΟΒ ἴτὰ Καρ. χγ 815 οἴῃ ῬυὐαθρΌΓΘΙΒΟΠΘ. ΤΘΠΥΘ 
δ ησῦ. ΟἸΘοὴ ὃὺ5 ἄθηῃ ἘΠπηρσθηρθυγουίθῃ ΘΥΚΘΉμΘη ΜΙ αθῃ 
γουβύδηστσθηῃ Βουϊοιύογθυδυου, πα οἴπθη πϊομῦ τ πα 6} οὐ ΒΓ ΘΘΙ. 
Επηατποῖκ ουνγθοκὺ ἀ16 ἀδγϑαΐ οϊσοηαθ Κηϑρρθ πᾶ βϑομροιηδιίβθ 
Ἰλαγβύθι]ὰηρ. ὙΥΙΣ ΒΘΌΘΗ 8180 ῖθυ, δΌρθβθμθη γοὸὰ αθη Κἄτ- 
ΖΌΠΡΘΩ, ΘΙΠΘῊ 8 616 ᾧπ6116 510} θηρ' δ Βο 1 θἰβοηάθη Βουιοΐ, 
δ τθηα ΤΟΙ ΘΙΠ6. ΖΙΘΙΏ]ΟΩ ἀταβύδῃ 106 Ῥαγδρηταβο Ὀϊθθί, 
16 ὍΘ1 ἄθιη [656 . οἵη τηδρ]οηϑὺ σουϊησοθ ΝΜ 85 τη οι ΒΟΟΣ 
Κοηηύηϊθθθ νογϑαββθύζῦ. 

Αὐο 'ἱπ Κβϑρ. κξ βδμᾶρι Ῥυόκίοβ ἄρου πλευρά ππᾷ διά- 
ὠδτρος, ΘΌΘΥ πἰομὺ Ὀ]ΟΙΒ ἴτη δύ τη υβοθ θη, βοπᾶάθγπ ϑθοι, ρθ- 
τηδ 5. ἀοΥ οἱσϑηθτ]οῆθη Βραθαύαμρ' ἀἸοβου ΥΥ οτῦθ, ᾿τὴ σθοιαθίυβοθθῃ 
ΞΙΏηΘ. ΗΟ ποῦ ἴἤτη οἷπθ δηᾶθύθ 06110 8415 ἀϊ1θ γουῇου ἴῃ 

1) είβ Του ἴῃ ἄρτι αν δύθῃ, ἄἀθι Αβύσοποιοῖθ σονιατηθύθῃ 
6116 θη 68 ἅ16 τηδύμοτιηδυβομθη ϑθ! ]θὰ. Ὀ61 Ῥίαύοη ου]δαύθτη- 
ἄθῃ Ὑγουκοβ σϑὴς σοῦ ἀατδούοβ δμθπηρύ, σοιϑὺ Μάβτιν 5. 14 ἢ, 
ΒΘΙΠ6Ι Αὐιβρθθθ σοι ΤΆΘΟΙΙΒ. ὅταγτη. ΠΌΘΟΥ ἀθ δβδύγοποτσηϊδι ὨΘΟΝ. 
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Καρ. χγ Ὀδηυΐσία νουρθίθρθη, ν᾽] θ᾽ ομῦ 416 μαϑημάτων ϑεωρία 
65 αδιηΐμοβ, ἀϊ6 οὺ' ἴτὴ οτητηθηῦαν Ζύτη 1. ΒαΟμ6 αν Β]θτηθπῦθ 
Ἐπ ΚΙΙΔ5. 580. ϑαβρΊΘΟΙσ ὈΘηαύχὺ ἢϑύ. . 

ΝΟΣ ΤΆΘομ ἃ. 8. Ὁ., ἄθυὰ 510ῃ 98] ΟΠΟΒ. 8 ΒΟΒ]1ο δ 1), 
Ὑ8Ὶ αἴθ ΠΟΡΌΘΙτθηθ ἄθὺ αὐτοῖς α16 σθοτιηθίγβομθη Αὐβασοῖκθ 
πλευρά υτπὰ διάμετρος Ὀθδιτητηύθῃ ΖϑΏ]θη (πλευρικοὶ καὶ δια- 
μετρυκοὶ λόγοι Ὅ61 ΤΉΘοΙ 48, 2) νοῦ ΝΈΒΒΕΣΜΑΝΝ 5), ΟΑΝ τοι ὃ, πα 
δηάθγθη Ὀομδπᾶθὶῦ πογάθῃ. 8061 Ὠδύθθ Νοββϑίσαδῃῃ (Ὁ. 251) 
τηῖϊῦ Βιδομὺ Βουνουρθβοῦθπ, αἀδ5. ΚΘΙΉΘΥ ἀ6᾽ (ἀθτη8185 ὈΘΚΘμη ΘΠ) 
Αὐΐοτθη ἀη8 ἱτροηᾶ οἴημθη ὙΥΙΩΚ ἀδιθοι στοῦ, τῖθ ταϑῃ δαΐ 
16 Αὐῇῦδθαπρ' ἀθν ἀστο αἀἴθθθ θορρϑίγοιῃο δηρθζοίρίθῃ ΟἸ6ὶ- 
Θμαπρθῃ σθκοϊησηθῃ ἰδύ. Ὀ1θθ6 ᾿υὔοκο θὲ Τυϑαϊσοη πῖτα πῦῃ 
ἄυγοῃ ἄθῃ Βίου γου]!θροπᾶθη Τοχὺ ϑαβρ 0 ἀπα 65 ἰδῦ ἀϑηϑοῃ. 
τηδρ!ο ἢ σοτογάθῃ, ἰοῦ πὰ ἀ16 οἱρθηθ!οηθ ΠΟΡΡῬΘΙΓΘΙΠ8. σὺ 
σλευραί παπᾶ διάμετροι σθοτηθίγιβοη ἀδυχυβῦθ!]θη., βοπά θυ δ Οἢ 
ἄρῃ Ῥυυδρογ ίβομθηῃ ὈΥβρυθηρ' ον ΘΙ θη. βουσο] θυ σϑοσαθίγ- 
ΒΟΒΘῃ 815 (ΟΥ ἄδγϑαβ δροΙ]οι θύθῃ δυι τη θύϊβομθη ΕΒ ΚΟ]ΟΠΘη. 
σι ΘΙ ΘΙΒ6Ώ. ἢ : 

78 ξβοὺ τϑη ἄθῃ Κοιητηθηΐθυ ὅ65 Ῥυόκῖοβ ζύμῃ 1. ΒθΘΒΘ 
ἄθρι ἘΠουαθαύθ θθηθῃ Ἰογηὺ, ἀθϑῦο ἀθυθ]Ί που ὑγούθαῃ α16 Ὑ6ῖ- 
ἀϊοηθῦο μθύνου, ἅ16 ἄθν γουΐδθβου ἀυσοῃ οἷπθ βουρίβ!σθ Αὐθ- 
88] ἄογ Θυθι]θη ἀπᾶὰ ἄστοθ αἀ16 Βοίμϑιρυπρ οἰμθ8 βύγσθηρ 
Ἠϊσ οτΊβομθη ΚΙΏΠΘΒ 510} τὰ ἅ16 Οὀβομβίομίθ ἀθν Μωϊμθυλαῦκ 
ΘΥ̓ΧΟΥΌΘΩ 80. [Ι͂ἡ δ᾽ ΒΙ6υ σνου]θρθηᾶθη ΑὈΠΘπα]αηρ σὰ Ρ]8- 
ἰομβ ΕΘΡΌΌΙΙΚ μαὐΐθ ου ἴῃ Καρ. χγ, δὺΐ Αατδβῦοβ ξαίβοπα, Ἃ16 
ῬυΓΒΔΡΌΥΘΟΥ 815 Εσῆπαᾶθυ ἄθν Βθῖμῃθ ἄθν ῥηταὶ διάμετροι ρ6- 
πϑηηὺ πᾶ ΖαρΊΘΙοΒ δηρθοαθαύθῦ, ἀδίβ ἀϊθθθ Βϑῃῆθ. 818 θἰῃθῦ 
ἈΒΒΠΟΒΘΩ, 6] 6. ἀϊθ ἄρρητοι διάμετροι (τα μ1π ϑθοη ἀ16 ἀδΖα- 
σομόνγίσοη πλευραί) οαὐμϊοὶύ, Ἀθυνουσθρθηρθῃ ὑγῶγ. Ζὰ ἄθη 8}}- 
σοχηθίπθηῃ ϑϑύσθη ἄθν Ῥυυμθρουθον ἔῖρύθ ού ἄδηπ α16 σοι ΡΙδύοῃ 
ἄατουβ θοροιοιμοίθ Εσκιδυυηρ' ὅθν 2881 48 Ὠΐπσχα (5. 2ὅ, 6 8). 
ἈΒΗΊΟΝ πογᾶθη ἴῃ Κϑρ. κξ οἱ Πυϑαγόρειοι καὶ Πλάτων πὺ- 
βθιητη ηρσϑϑῦθ!]ῦ ἀπα δ] ἀδτθιΐ τπῖγα, οἼθιοΒ 8158. ΟὟ 1θάθιῃ 
νυ 161 δὲ ἀογ Ρυϊουιδὺ ἄἀογ Ῥγύμθρογθου. νουσορθαρσὺ σψοτάθῃ 

1) Τῃ Νίοοτα. δυϊδητα. ᾿πὐτοατοῦ. θα. Ῥίβίθ]1 Ὁ. 91, 8--98, 0. 
2) ΑἹσϑοῦτῶ ἄθυ αὐϊθομθα 5. 228 ΤῈ 
8) γονιθθαηρθη ρου αθβοι. ἀθν Μδύμθιη. 15 5. 401---409. 
4) Ωρ]. Ἡσνττβοα 16 Ῥυύμβθροτγδίβομθῃ ΠΘΙμΘη ἀθ θύῃ 

πα ὈΙΔΡΌΠΒΙ]Θη τα. 5. κσ., ΒΙΡΙΙούμθοα τηδϑύμθιη. ᾿θυϑαβο. νῸΠ 
Ἐπροβύγδια 1900 Κ5, 8 ΤῈ 
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50116, Εἰησαροίίου: προετίϑεσαν δὲ οἱ Πυϑαγόρξιοι τούτου τοι- 
ὀνδε ϑεώρημα γλαφυρὸν περὶ τῶν διαμέτρων καὶ πλευρῶν υ. 5. τ. 
Ὑγϑμη πὰπ ὈδΙα ἀδγθαΐ τοῦ ἄθῃ δ ουίΐθῃ δείκνυται διὰ τῶν ἐν 
τῷ δευτέρῳ στοιχείων γραμμικῶς ἃ ΒαΙΙ. ἘΠθτα. Π 10 Βίη- 
σθνίθβθη γᾶ, 80 ἴο]ὶρὺ δὰβ ἄθὺ ΕυΒμαπρ' ἀ16 565 βύζθϑ, αΘΥ 
σὰ ἄθιῃ Βουγθίβθ ἀθθ ουβύθυυσμηύθη ΤΉ Θούθιαβ ἀϊθηῦ, ἀυτοη 88 
πἰομῦὺ, ἀδίβ. δύο αἴθθθθ ΤΉΘούθα οὐβῦ ἴῃ ἀθυ Ζοιῦ ἤδοὸρ ΕΚΙΙα 
οηὐδύθηαθη 8561. Ὀθὴῃ Ἃα16 8]]ουτηθιϑίθη σα ἀοὺ ἘΠοιηθαΐθ 
ὙγΆ 6 ἢ. ΒΟΒοη ἰἄπρογο οἄθι Κἄγζθυθ Ζοιῦ νοῦ ἘΠ Κ]14, πϑιη Ὁ ]Π10 ἢ 
νοι ἄθηῃ Ῥυύβαρογθούη ὑπηα Επάοχοβ, ἔδουροβυθῦ πσοσάθη, πᾶ 
ΘΌΘἢ 8πι ον Εόσυτη τηϑρ' ΕΙΆΚΙΙα χατηθιϑὺ σθαὶρ' σοαπαουῦ μΘΌΘΗ:; 
ΠῸΥ 616 τηθύμοαϊβομῃθ Αποράμαμρ ἀΘ5. σοϑϑαηύθῃ δ θ5 ππὰ 
ἄθββθῃ πσρϑησαῃρ' 1π ΘἰΖοίηθη ῬαΠΚύθηῃ 781 561 δἰσθηθθ ὍΧΟΒ]- 
ΘΘΙαμρθηθ5 ὕγοκ. θῃμῃ Ὠΐθυ Ὅ61 ῬΥΟΚΙοΒ ἀϊ6 οσἹδυρ τ ἄτζαϊσθ 
Του! ϑἔοσαπρ' νουϊορῦ, ἄθίβ ἀ16 ῬυΓΘΡΌΥΘΟΥ ἅϊθ ΠΟΡΡΘΙΤΘΙΠ6 
ἄδυ δοιΐθῃ πὰ Ὀιθρομϑίθη σοίαπαθη ἀπὰ ἀυγοῃ σθοιηθύχβοῃ 8 
Κοπρίγα Κύϊομ οὐσίθθθῃ ΒϑΌΘῃ, 50 ἰδὺ ϑοῃ 166 65 δἰῃζθίηθρ ΟἸ16α 
ον Βανι γαηρ 815 ῬυυμθρΌΓ βοὴ ΦηΖΆΒΘμΘη, πᾶ ΘῈ 6] 
ΒΟΙΟΠ65. ἘΠΗ ΖΘ] θα πρᾶος ἄθια Π. Βυομο ἄθι. ΕἸθυαθηΐθ 6]η- 
σογθιῦ πογάθη ἰδύ, 80 οί ρὺ ἀδθ μῸΡ α16. ὭϑΟΒ Δ ΠΟάΘΥΘΗ 
Ἐγπᾶρθαμπρθη ΘΒ οἰ ]10Πη6. Αππϑῆτηθ, ἀδίβ ἀδ8 σϑηΖθ Ζυγθὶΐθ 
ΒΌΘΙ ἄθι ΕΠοιαθηΐθ. ΘΌΘη80 ψ|6 ΟΥ̓ ΘΒΘΗ ΘΙ ϑίβθη αἀδ8. ΘΥβίθ, 
δ5 δάσο Ὀοϑύθὺ, 16 βομοι σοῦ ἄθῃ Ῥυυβδρογθουη σϑ πάθῃ 
ὍΠη6 ὈΘυΊΘΒΘη σογάθη ὙγΘΙΘΏ. 

ὙΜ16 δὺ8 ἄρα Απΐβηρθ νοὰ Κϑρ. κξ μουγοσρϑηῦ, ασθη 18 
Ῥγύμβδρούθου σορ ἄθν Βροορδομβύαμηρ' δαθρθροδηρθι, ἀδίβ α16 Π]8- 
Θομδ]6. οἰπθθ Θυαθάτοϊθθ ταῦ τϑὐϊοηθίου ϑθιῦθ ἰγυθύϊομθὶ ᾿δῦ. Ὁ 

1) Ῥθππ ϑοὴ ἀθι Ῥυύμασογθίβομθη ΠΘῃγϑαῦζο ἰϑὺ ἀ88 αδ- 
ἀταὺ ἄρον ἄθι Θιθρόηδ]6 ἀορροὶῦ 5ὸ ογυοίβ 815 ὅἀδ5 ὭΌΘΥ αΘΥ 
βού. 85 αθαγοῦ ρου ἄθυ ΠΙΘρΡΌμ 816 οἰπθθ αθατγαῦθθ τηῖὺ 
τοὐύοηθου βοῖύθ Κη Κοίηθ ταύϊομϑ]θ ὙΥΌΣΖΘΙ μαῦρα. οὐ γάρ 
ἐστιν τετράγωνος ἀριϑιμὸς τετραγώνου διπλάσιος (ὃ. 21. 32). ΟὝΘΥ 
τοῦ ϑηᾶοσθῃ γ ουύθὰ, ἀδ5 Θαθάταῦ ρου ἄθυ βϑιΐθ νου! ῦ 510} 
Φυγϑ χὰ ἄστη ὥρου ἀοΥ ὈΙΒρΌΠϑΙ6 ψ116 1:2: ΔΌΘΙ 616 56 106. ΖΓ 
Ὀιαρομϑὶθ ψ|6 1: γΧῶ. Ζὰ ἄθῃ ουβύθῃ νουϑαββθζαη ρθη (Θ᾽ ο.]16- 
οὨΙβοθθη ἀθομιθίσιθ σοῃδγὺ α16 Εἰ ρΡΊΙΟμ οι, 1646 ΖΘ] 561 65 818 
αοεδᾶθ οὐϑὺ δ]58 ᾿θομύθοκ (θίμβοι!. Θαθάγδι) οαθὺ 818 τϑομύ- 
ὙΙΠΚΊΙσοΡ ῬΔΥΔ]]ΘΙθριρθα (ΘΙ ηΒ0}}. ὙΥ ἀν 61) ἀπα υταροκοηχὺ 1646 
αοτθᾶθ οἄθε 16465 ϑοβύθοι. οἄθὲ 16465 το ύνι ]ρο Ῥάγ8116]- 
ΘρΙρθα δ]β. Ζ8}} βούσθῃ ζὰὄ Κὅμππθη. ϑθῃμπ 99. ϑἷπθ ρϑῃζθ Ζ8}} 
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γγοῖύου δου Ὀι]ἀρθύθῃ 516 οἷῃθ σοὰρ 1 ϑαυΐβθίοισθηαθ θορρ ΘΙ γί Β6 
σοι ϑοιύθη- ὑπαὶ ΠΙΔΡΌΠΘΙ ΖΘ Ὠ]6η γὸπ ἀθὺ ἘΠ ηβομ, αἀδ[5. α16 
υδάτεαϊο ἀθὺ ΘΙΔΡΟΏ ΘΙ ΖΒ ]Θῃ 16 ϑυηϑ] ἩῸῚ ἀτὴ ἀδ5 σα μα] 156 
ΜΙηϊτηῦτη 1 σὸπ ἄθη ἀορροίύθη Θυθάταθθη ἀοὺ ϑοιθθηζθ] θη. 5108 
ἀπηὐθυβομΊθάθῃ, τα ῃΐη, σὰ 76 στδίβουθῃ ΖθΏ]θη αϊθ ΠΟΡΡΘΙΓΘΙΠ6 
ϑιαϊδίοϊσῦ, ἀοὺ Τα θυβοῃθα τοϑαὺϊν ἀθϑύο ρουηρου πᾶ χυ]ούχὺ 
γουβο θη ΚΙθίη πὶσα. ἢ) 

ΒΠ6 τηϑῃ Ὡὰπ ἄϊθβθα ΖΔΒ]ΘΉΥΘΙ ἤθη. δα βύθ 1] θη Κοπηΐθ, τηὰίβὑθ 
ἢ σθοτπθίυβοῆθτη ὕΥαρο οἴὴθ Βορρϑίσθιῃαϑεθ: σοῦ ϑϑιθθῃ υὑπά 
ὈΙδρομ δ] σοη α6᾽ ἘΠ σθηβομ δ σϑὈλ]αθὺ πογάθῃ, ἀδίβ ἴῃ ἀοΥ 
Πθῖη6 ἀθυ διϑιύθῃ 1646 οϊσθπᾶθ βοιῦθ οἹϑίοῦ. τᾶν θυ ϑυχητηθ 
αθὺ νου ουροῃθηᾶθῃ βοΐ απα ΠΙΘΡΌΠΘΙ6, πα ἴῃ αἀοΥ ΘΠ 6 ἀοΥ 
Τιδρόπϑίθη 1686 ξο]σοθᾶθ ὈΙΔρΌΠ816 ΟἹ ΘΙ Οἢ 6. ϑυχηχηθ αΘῚ γου- 
αἀορροιῦθη γουμουρθμθπᾶθῃ ϑϑιύθ πα αθὺ νου υρΘ μΘη θη Ῥΐα- 
Θοη816 (5. 27, 18---16). 

ὕτῃη οἷπθ 50 οῃθ Πορρθίγϑιμῃο δυΐϊζαθϑαθῃ, Ὀθαυτγῆθθ 65. ἀ68 
ΒόΒοι οὐδ μηύθη ΗΠ }ΘβαῦΖθθ, ἀθυ σορ ἄρῃ ῬΥ ΘΡΌΤΘΟΥΗ σοίθη- 
ἄθῃ ἀπα ϑρϑθου νορ ΕἸΚΙΙα ἴῃ ἀδ5 ΠΠ. ΒΆΘΗ ἄροι Ε]θιηθηῦθ δυΐ- 

ΘΌπουηθη ογάθη ἰθὺ: θη οἷπθ 66- 
4.8.0 22 τῦᾶθ 47) ἴῃ ζχοὶ ΑὈβομηῖία 418-86 
τε ιξ- -- κᾳμᾶ οἴπθη ἀνίζύθη Ὀ6]1Θοῖσοπ ΑἸΒομαῖθ 

“ ὄ ΟἹ φοιοῖα πὶτά (ΕἸρ. 1), 50 ἰβ6 
ΤΊδ. τ 4105. 0705--.2485...98 Ὁ, 

οἄρυ ἴῃ ΔΙ σΘ Υϑιβόμου ΕΌττΩ6] 

ἀ Ἐ 8} δὲ "(5) Ἐ2(5.-:]: 
(κα Ὁ) 9 θοῦ; 3ὰ ττίατα " 

Ὀραθρδυϊοῦ πα ἀϊθ δοιύθ οἷπθθ αθαάτγαθθθ τ ἢ προ ΘΙ Ποἰ θη 
σοβούχῦ τα, 50 δ ἀδ5 Θαϑαταῦ ἄρον ἀοΥ ΘΙ ΘΡΌΙ 816 2...)3 ΕἸ ΟΠ η- 
δἰῃμοῖθθη ππηᾶ ἀΐθ ὈΙδρΌμ816 56] ϑὺ ἡ }7 8 Πϑπροποίηποίΐθῃ. 

1) αι Βὅπροῦ σαβδιθσηθη, αδίβ 16 ου δ] πῖθθθ ἄἀθὺ Ὁ]18- 
σΟΒ δ χ  ] θη Ζὰ ἄθπ Βα θη ΖΔΕ] θη φάθ, διεὶς Β10} βρϑύθυ Ζϑίρσθῃ 
σιγα, ἀ16 Βυΐομθ 3, 1, 1 4. 38. 288... ρ΄η0 δὲ ἀρηϑαρ- 
Ἐ {πῊ ΒοΒπ6 ΖΌΠΘΒτηΘη 6 ΘΠ 6 γὸπ Αππϑμούθηρθη 8ῃ γ Ὀἱοίθῃ 
(νρ]. ΟΆΝΤΟΣ γοΥ]θ65. 15 5. 408), υπα Ζυγᾶϊ βύθβϑῃ δἰ θυμὶθγθηα α16 
Ὑνουίο ὃ, 11, τὸς οὐ αογθη 766 στὄίβοι 815 γι2 ἰδύ, ρϑσϑηῦῖθου 
ἄθῃ ουΐθη 1, 41. ἮΝ ἐνὸς ασχθη 76 ου ΚΙΘίημΘΥ “815. γι ἰδ. 
Ατϑ ἄθιῃ βϑομβύθηῃ δγοιίθ 2338. ουμϑ]ὺ τηϑη τοῦ 1.4142 Ὀθγοὶΐβ 
ΘΙΠΘ. ὈΪ8 ΖῸΓ νἱθυΐθῃ βΊΘΗ6. ΒΙηΐο αθιῃ Κότητηδ ϑθηδαθ Απ- 
ἘθΠοΥαηρ. 
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Ὑθμη ὕὰῃ (ΕἾρ. 2) ἄρον. 4. οἷὰ Θυδάγαν τοῦ ἄθὺ ΠΙΔΡΌΠ816 
ΒᾺῈ Κουβίγυϊουῦ πὰ δυΐ ἀθὺ Ὑουδηρογαηρ νοὸὰ 4.8 σαθηϑὺ 
Β6-- (8 υπᾶ ἀδὴπ 6 -Ξὁ. ΒῈ οἰπρϑίγαρθη τίσ, 50 Ῥδυγοιδὺ 
γηϑη ταῖὐ ΗἩΠῚὲ6 ἀθ5 θΌθη δηρο  γύθη δαῦζθα, ἀφίβ ἅ16 ΠὨΙΒΘΟΌΠΘΙΘ 
ἄθ5 ἄρον 8.) ουυϊοηϊθῦθη φαϑάγαϊθβ -- 2 4.8- στ 48-ΒΕἅΙ͂ 
1ϑὺ. ἢ Ἐπ’ ἰδῦ 8180 
δι βοῖία 48-Ὲ ΑΙ 
Ὀιδροθθθ ΒΒΑ͂ 
ἄθβ. οὐβύθῃ (68- 
ἀγαῦθϑ 616 Ζυγθιῦθ 
δοιῖο 8.1), υμὰ 
852 48 -Ἡ Ξ Ὠϊ8- 
σοηϑίθ ΒΑ οἷμῃθ 
“νχοιῖῖο ιαρΌμ 816 
121 σοθ!αρύνου- 2’ 
θη. ὙΥ οἴΐου Κϑῆμι 
τη, δ’ 5 ἀΘΥ χυγϑῖ- ; : 
θη ϑϑιΐθ πᾷ ἄου 4.5 ΟΦ | “ “ 
χυγθθθη ΠΙΔρΡῸ-. Τῖε. 2. 
Ἠ816᾽ Θ'πθ γιοῦ δδιθ ἀπᾶ οἷπθ ἀτγιθ6 ὈθρΌμ816 ὈΠάθη (ΕἸ. 3) 
πὰ αἴθ5865 γθυΐϑητθη Ὀ6]1θἱρ ἔουίβούσζθῃ, υυχ τηῶπ ουμϑ]ὐ, 
ὙΘΏΠ Ἰη8 ἀοΥ ΠΘΙΠ6 πϑὸῃ ἅϊ6 ϑδοιύθῃ τοῦ 8,., 8, ἃ. 5. ἢ πὰ 
α16 ΘΙΔΡΌΠΑΙΘα τοὺ ἀ,, ἄς, τ. 5. ἢ. Ῥοσοιομβηθῦ, ἀϊθ ΠοΟρρθίσθιῃθ 

81 88 --- 8. τ ἀι, 88 ΞΞ 82 τς 4. τ" 

α, αἰ, --- 28, -- αι ας τς 2 89 -ἰ- ἄς, -..; 

ἴπ ΘΙ Ομ 6 ἀδ5 Θαθαγεῦ 16465. πμύογθη ΟἸ]1θάθθ σἹϑίοι ἄθια ἄορ- 
Ῥο ύθῃ Φυϑαγαίθ ἀθ5 ἀδυῖ ον ϑὐθμθηᾶθη ΟἸΙΘᾶθα 1ϑ80. 

Αυΐβοι ἀἸθθθι ρϑοιαθίυιβομθη Πδγβύθ]ὰπρ' οηὐπ κοι θη πῃ 
α16 Ῥυθβδροτθοῦ (ὦ. 28, 10---29. 4) οἴπθ Πορρθίσβιμῃθ σομ ταὐίο- 
ὩδΙ 6 πα σϑθσθη ΖΘΆ]Θη, ἱπᾶθιῃ 516 ἅ16 ουβύθ βοῖδα --- 1 βϑίχζίθῃ 
πα ἐὰν 16 ουβύθ ὈιθρΌη 816 βὐαύὺ ἀθ5 1ῃτ σα Κοταχηθπᾶθῃ ΖϑΆ]6η- 
υγοιΐθϑ γγ2 ἀϊθ πϑομϑίθ σϑησΖθη]σθ Αππβμουαηρ 1 οἰηὐτούθη 
ποίβθη. 1)88 ψϑι, 'ἴτπὶ αθρθηβαῦζθ σὰ ἄθυ ἄρρητος διάμετρος τῆς 
μονάδος, ἃ. 1. ἄδγ οἰσοηθομθη ΠΙΘρΡΌμ816 ἀθ5 Θαθάταξοα ΠΌΘΥ 
ἄοὺ δοιΐθ 1, ἀ1θ ῥητὴ διάμετρος τῆς μονάδος, πιὰ ἴῃν ἐο]σύθῃ 
16 ῥηταὶ διάμετροι τῆς δυάδος --- 8 (8. 28, 17----21), τῆς πεμπά- 
δὸς --- 1 (ΡΙ αὐ. δῥωδὺ ὅ46 Ο, ῬτοΟΙ. 38, 22-- 97) ἃ. 5. ΒοΖοι μη θη 

1) 5. ἀὯ5 Νἄάμβογθ ἴῃ Βι Π]οὐμβθοῦ πιϑύμοχα. ἃ. 8. Ο. 
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γ παπ, ΒΏ]1Οἢ τῦῖθ γουμον, 416 ΖϑΒ]Θη ἄου ϑοίύθη ταϊ 8. 82 “- 
ὑπα ἀ16 ῥηταὶ διάμετροι οὔθΥ ὈΙθσΟΠ ΘΙ ΖΘ] Θὰ τοϊῦ δὲ, ὃς “" 
80 σῖγα ἀ16 νουβουρθῃθηᾶθ ΘΟρΡΡΘίστθῖμ6 τπηροο]]θῦ Ζὰ 

8. ΞΕ 1, 85 --- 8, -Γ ὃὶ Ξε 2, 85 Ξ-- 8) -Γ δὲ ει ὅ,.. 
δ᾽ Ξ-ΞΞ 1, ὃς τεΞ 28, -Ἐ δὶ Ξ-- 8, ὃ, -Ξ 28, - δὲ τξε 7, ..-ς 

ἴῃ ὙΘΙΟΒΘΙ ΦΌΩΣ ὩΪΟΗῦ τηθηγ, Μ|Ι6 νομοῦ, ἅδε Οαϑᾶτγοῦ 1668 
παηύθεθηῃ ΟἸ1Θαθ85. σ]θῖο} ἄθιη ἀορρϑιύθῃ Ουθᾶγαϊο ἄθα ΟΌθύθῃ 
ΟἸΙΘάθβ. βθῖῃ ϑηπ, ἀϊ16 ὈΙΡΘγθησθη ΌΘῚ βὐθυϊρ --- 1 Ὀ]ΟΙ ΘΠ, 
ὉΠ6 Ζύσῶν 8] ΘΓ] ΘΥΘα ἩϑῸἢ ἄθν βϑιδθ ἀθβ ΡΒ οἄδθυ ΜΙπῸΒ ἴῃ. 
165 τῖγὰ Ὀ61] ῬΥΟΚΙΟΒ (28, 10---29, 4) Εἶτ ἀϊ6 Απέθηρθρ] θᾶθυ, 
Ὑ710 α16 ἔοΙσθπᾶθ ΤᾺ06116 χορ, ἴση δἰ θσθίπθα ϑαβρο μτῦ: 

δοίθθα-  Θίαροιδ1- Θορρϑ]ίθ Θυδάτεαϊςο Θαϑδάταϊθ ἄθτ 
ΖΔΌΏΪΘΙ ΖΘΒΙΘΕ θυ 5 θη ΖΘ 16 ϊἱωσοι 8] ΖΘ ΘῈ Ὁἐβοσθησθα 

1 1 2 1 1 

2 8 2.25---8 85-- ὁ .--]1 

δ γ 2.583--- 80 73--- 49 - 1 

12 17 2.123 -- 88 172--- 289 -- 1 

Ῥυτοι ἀ16 Βομ]υίβυγουίο καὶ ἀεὶ οὕτως (29, 4) σγοῖδὺ ῬυοκΊοβ 
ἀδταῦ ἴῃ, ἀδίβ 16 ΒΘΙΠΘ. Ὡ80ὴ ἀθ δηροσθθθμθη ΕΘΡῸ] Ὀ6- 
ΠΘΌΙΡ ἔοτύροβούχυ πσογάθῃ Καππ ἀπᾶ ἀϑίδ᾽ 416 ΠΙογθασθη βὑθυϊρ 
80 ΘΟΙΒΒΘΪὴ πογάθῃ 6 61 ἄθῃ οιβύθῃ υἱοῦ ΟἸΙθἄάθση. Ῥδυθὰβ 
σϑμῦ ΖαρΊθοἢ Πουνου, ἀδίβ ἅ16 ϑυτητηθ ἄθύ Θυθάταϊθ σοῃ 716 
2 ὈΘηδοβθαχίθῃ ὈΙδσΟμ ΘΙ ΖΘ ]6} ο] Ομ. ἄθι ἀορροιύθῃ ϑαχηχηθ 
ἄθὺ υδαάταίθ γοὴρ 16 2 θηὐβργθομβοπᾶθη βϑιὑθησθῃ]θη ἰθὺ, Ζ. Β. 
85-Ὁ 15--- 2 (25-Ε 82. Ὀΐθ5 μοῦ ῬΥΟΚΙΟΒ ἴῃ Κϑρ. χγ, νγχὸ ο΄ ἄθχῃ 
Δαταβύοβ ξοϊσύθ, Κατ ουἅπηῦ ὃ πα δ8 ἀθυβοι θη Θ06116 Βἴπισα- 
σοίαρ᾽, ἀδ5 ἀ16 ϑιατησαθ ἄθν Θαθάτθαίο “8116 γ᾽ ὈΙΘρΟΠ ΘΙ ΖΘ] ΘΗ, 
α, 1. οἴῃ ἀπθηα]]ομο ΒΘμ6. σὸὰ Θυϑθαταίζθῃ!θη, ο]θῖοα. ἄθυ 
ἀορρϑιΐθῃ ϑσσησηθ ἄθγ Θυδάτγανα 841165 ϑϑι θηζθῃ]θ 56 πίτᾷ. 

Κϑῆτθη ὙἹΙ πὰπ ποθι σὰ ἄθτα ἀπέθηρθ σορ Καρ. κξ Ζὰ- 
τῦοκΚ. 16 Ῥγύβδρουθοῦ μϑύδθα θθορϑοβύθί, ἀδίβ 65 (τὰ Βουθίομθ. 
αοὺ τϑῦ]ομδίθῃ ἀπ σϑῆζθῃ ΖΘἈ]6) Κοὶπθ Ουϑάγαίσθ! οἸθού, 
α16 ἀορροὶῦ 80 συοίβ 815 οἷπ πᾶθτθ Θυθαγαῦζθ] τᾶτθ. ὙΥ οὔθ 
Ὀπίθυβασβαμρσθη, ἀ16 516 ἄδγϑη Καϊροη, ἔσθ σὰ θη 20]- - 
σϑηάρθῃ ΕἸὙΡΘΌΏΙΒΒΘΗ: 

1) 5. 2ὅ, 9---12. ὙρῚ. ΤΏΘοι 48, ὃ---8. 
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1) ἘΔ σἱθοθῦ οἷπ Ὁποηα!οῃθ ΒΘ η6 νοὸρ αϑαγαίζθ] θη, 
αθρθῃ ΟΠἸΙΘάοΥ 16 σοὸὰμ ἄθιη ἀορροιύθῃ υαδατναίθ οἱ πον ϑηθυθα 
ΖΔ] ΤῸΤ τὰ 1 5108}: ἀπύθυβομϑιάθῃ, βοᾶϑίβ ἅ16 ΠΙ θυθηζ σαϊούσὺ 
γοιβομίπαοπμα ΚΙθίη τισᾶ.. 

2) 16 ϑύτησηθ σὺ 16 Ζνχοὶ Ὀθηϑομαγύθῃ Οαϑαγαύζφῃ] θη 
ἄϊοβθοσ Πθιῃ6 δῦ ρίϑιοῃ ἄθὺ ἀορρϑιύθῃη ϑυσαησηθ σοῃ 16 Ζθὶ 8ῃ- 
ἄργοι ῳαυθαγαίσδμ!θη. 

8) ΠΊ΄Ί6 δαχασηθ 8116 ν᾽ ΟἸθᾶου ἀϊθθου ΘΙ Π6. 1ϑῦ ρ᾽θίοῃ ἀθν 
ἀορροιύθῃ ϑυχημηθ οἰπθὺ δ θυ ἈπΘΠ]ΙΟμΘη ΠΘΙΠ6 νοὰ Θυθάταῦ- 
ΖϑΆ]Θπ, ἴῃ ὍΘΙ ΟΠΘῚ 16465 ΟἸΙΘα 5160 ἀτὸ ἄθῃ ΖΘἘ]θηνουῦ 1 νοῃ 
αοΥ Η δ ἀθ5. θη ὐθρυθομοπάθη ΟἸ16α 65. ἀθὺ ουβύθη ΒΘ 6. ἀπύου- 
βομοιαθί. 

4) )Ὶ1ΊΆ6 ΟἸθάθν Ὀθιᾶθυ Πϑίμθῃ βἰμα δὰ8 ἀΟΥ ὐϑαγθυαηρ' 
αοὺ βοσϑθῃ. ΙΔ ρΌμ81- ἀπα ϑοιὔθηζθ] θη μουνοσρορθηρθη. ΒΙἀοῦ 
Τη8 Θἷπθ6 ΘΙΠ6 ἀοὺ θυ δ] μῖθθο 1θᾶθυ ΘΙΘρΟμ 8] Ζ8}} σὰ ΟοΥ 
101 σζυσθῃδιίσθη οι θηΖϑ ἢ], 850. οὐδ] Τη8 ἸΤΩΤΩΘΥ ΘΘΏΒΊΙΘΙΘ 
ΝϑΒουαπρθνοτίθ ἄν γῶ. 

ἴῃ ΒΡυΘοΟΒ Ιομου ἩϊηβΙομὺ δ 8ὺ ἀοΥ Βουιομῦ ἅθ5 Ῥυοκ]οβ. Βΐῃ 
πα ψΙΘάΘΥ ἀ16 Βομβᾶχέο απα ΠΌΠΟΙ Κοιὺ ἀν ταδὐμθιηϑβομθῃ 
Αὐϑδατθοκβύγοιθθ νϑυυοθθθη, [16 ν οῦίθ ΄. 27. 6 ἢ ριπα χσχαηδοϑὺ 
ἀυτομ οἷπθ Εϊηβομδθαμπρ σὰ οὐκᾶτθη: ἐπενόησαν οὕτω λέγειν 
οἱ Πυϑαγόρειοι καὶ Πλάτων, τῆς πλευρᾶς οὔσης ῥητῆς, τὴν διά- 
μετρον ῥητὴν οὐχ ἁπλῶς ἀλλ᾽ ἐν οἷς (ῇῆ τε πλευρὰ καὶ ἡ διά- 
μξετρος δύνανται τετραγώνοις. ΗΊΟΥ σοηϊοῦ 65. δὰ ἀδ5 Ρ]δίο- 
πΐβοηθ ΒΘΙΒΡΌΙ16Ὶ (θοῦ ὅ46 0) Βϊσανγθίβθα: α16 ὈΙΘρΡΌΠ 816. ΘΙΠ68 
υθάγοθοβ, ἄθββθῃ βϑιύθ --- ὅ δῦ, μοῦ ἄθῃ δετὺ γ.. ὅ5--δγ; 
ἀϊθβου δῦ ᾿Π ΚΟΤΩΙΤΉ ΘΗΒΌΓΘΌΘΙ σὰ ὅ, ΘοΥ ἀ858 Θαθαγϑαῦ νοη δ γ.2 -- ὅ0 
ἰδὺ ΚΟΥΩΤΩΘΗΒΌΤΘΌΘΙ χὰ ἄρῃ αθάτγδίθ γοῃ ὅ --- 25 (ΕΚ]. Ἐ]Θτη. 
Χ ἀεῖ, 11). 

Ὑθημ 5 πὰ τοῦ Βοχίθμαηρ δὰ τὴν διάμετρον ὙΤΘΙΘΥ 
Ὠοι(οὐὺ τοῦ διπλασίου λόγου, ὃν δεῖ τὴν διώμετρον ποιεῖν, ἢ μο- 
νάδι δέουσαν ἢ μονάδι πλεονάξουσαν, 80 τηθὶηῦ ῬΥΟΚΙΟΒ, Ὑ|Ι6 
ΘΟ. ἀ16 νορ ἴπτὰ Βἰηχυροίοθθηῃ ΒΘΙ501616. ζϑίρϑθῃ, ἀδίβ (85 
Θυθϑατεαῦ ἄρον δητὴ διάμετρος ΘηὐνΘΟΘΥ τὰ 1 οτὄϊβου ἰϑὺ 815 488 
αἀορρϑὶΐα υθϑατοῦ ἅθε ϑοιΐθ, Ζ. Β. 8: 2..25.-Ε 1. οὐδὲ ὅτ 1 
ΚΙθίποθυ, Ζ. Β. 1 --ες 2. ὅ3-- Ι, 

Βα]ὰ ἀδιδαῖ (ὃ. 28, 14) σιγὰ α16 ῥητὴ διάμετρος οΥκΚΙσ᾽ 815 
μονάδι ποιοῦσα ἔλασσον τοῦ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς. ϑιαίῦ ποιοῦσα 
δύο 65. δἱσϑηθοῦ δυναμένη ἈΘΙίβοη. τη ὔβϑδθη ; ἀοο οὐ κιδγὺ 510 ἢ 
ἄθγ νοι ομομαθ Αὐβαγποῖκ ὃὰβ Ζ. 20 ἢ. γίνεται τριὰς καὶ ποιεῖ 
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τὸν ἐννέα, οῸ ὨΙΗὗΘΥ καὶ α16 Υοουίθ ἐφ᾽ ἑαυτὴν πολλαπλασιαξο- 
μένη Ὀἰησυσααάθηκθη 5ἰηᾶ, Ὄθϑημη Πδὺ ῬΥΟΚΙῸΒ ταῦ τοῦ ἀπὸ τῆς 
πλευρᾶς ΟἸἴδηαΡᾶΥ τοῦ δὶς ἀπὸ τῆς πλευρᾶς σοιηοϊπῦ; ἀοοι ἰδὺ 
δὶς πἱομῦ οὕνῶ ἴῃ ἀθη Τοχῦ οἰ συβοῃδ]ύθη, ἄθημ Ζ. 21 ππᾶᾷ 26 

᾿θιθῦ 65. ῬΒηΠΠΟΗ, ἀδίβ ἀδ8 αυθϑᾶταὺ 9 τη 1 οτδίβου ἰϑὺ τοῦ 
ἀπὸ δυάδος υπὰ ἅδθ υθαταὺ 49 ὑτὰ 1 ΚΙθίπου τοῦ ἀπὸ τῆς 
πεμπάδος, Ὀ61Ιὰ6 Με16 ἴτὰ Ξἴπηθ γομ τοῦ δὶς ἀπὸ δυάδος, ὍΘΖ. 
σεμπάδος. τοὺ ἃτη παρ ἀθ5 Καρνο]5 (8. 29, 2---4) μαὖὺ οὺ βίοῃ 
σψθᾶθν ὃη θη σθηθῦθηῃ Αὐβαγαοκ ουϊημθιῦ, ἄθηη δὲ οι Ἰδτί ἀϊθ 
Ζ28Ὰ] 115 --- 289 815 μονάδι μείξων ἢ διπλάσιος τοῦ ἑκατὸν τεσ- 
σαράκοντα τέσσαρα, ἃ. 1. ατὰ 1 ογδίβου 815 2.123 -- 988, 

ΤΠ. 

Ζι Μέλισσα 48, 8. 86, ὃ---42, 10. 

Ὀῖ6 σθοιηθύσγίβομο Ζ881 Ρ]δύομβ (ὐδαὺ ὅ46 Β. Ο) σπῖτὰ 
γΟῸη ῬΙΌΚΙΟΒ τπΐου ο]σθμᾶθῃ, οἹθῖοη σὰ Απξδπρ' ΔΡΘ γύθη 
Οοβιομίβραπκίθῃ θδϑμάοῦ: ἀριϑμητικῶς ὃ. 86, 1---40, 1, γεω- 
μετρικῶς 40, 2 ---42, 12, μουσικῶς 42, 12 ---48, 19, ἀστρονομικῶς 
48, 20 ----45. 16, ὁπ α 10 διαλεκτνκῶς 45, 17 ---δ4, 24, Το ΘΟ. σὰ 
Απῆδμπρ' γομ Κϑρ. 1λξ τοῦ ἄδθῃ Ὑγοτίθηῃ εἶ ἔστιν ὃ ἀριϑμὸς οὗτος 
καὶ ἐν τῷ παντὶ δηλούμενος τ. 5. Ψ. (ΘΓ ΑἸΒΟΒΙαΪΒ ἄον Τηΐοι- 
ΒΌΆΘΒαησ ὭΡΟΙ ἅ16 σθοχαθίυιθομθ Ζ881 δηρθοαθσαίοὺ σψῖὶσα. Ομ 
αἰθβθηλ Ἰδηρθη ΑἸΒΟμαΙύΘ μαΐδθ ΟΠ 0611 πὰν ἄθη ΟΜ] ΙΒ (64, 
8---24) νου δ θην]! οηθη Κὄὅμπθῃ. 6. 1θ σὺ νου]θσθηᾶθ, βῆ θσα 
νοι! δίδπαϊρο Τοχὺ ὈΙοῦθῦ Ἀ8Ὸ ἢ νϑυβοβιθάθηθηῃ ϑϑιύθη πΐη 10 }- 
ὑϊσοὸ Αὐΐβομ]ᾶθθθ, σοῦ ΔΌΘΥ δοθῆ ποὰθ Ἐ561 δυῦ. δε 
811605 σὰ πηὐθυβθομθη σῖτα οἷ Αὐΐσαρθθ ΕἾ 510} βϑίῃ; ΒΊΟΥ 
ὔμηθη ΤῸ ΘἰησΘ ΒΒ ΟΒ] 10 Πη6 Βυ]δαύθυ ρθη σὰ ἄθιη Βουϊομύθ 
ἀθ5 Ῥγόκίοβ ροισοίοί πογάθῃ. 

Β61 ἄθὺ υιὐβιηούιβομ θη ΕΠ] δταηρ ἄθυ Ῥ]δἰομ βοθ θη 
506116 παῦ ῬΥΟΚΙοΒ σὰ Απίθηρ' 510} Θηρ δ 16 δἰπζθίπθη Τοχύθϑβ- 
Ὑτουδθ ΘΗ ΡΘΒΟΒΙΟΒΒΘΗ; ἀ1686 τηὄρθῃ 8150 τὴ ΕΙσοπάθῃ 16 θβτηϑὶ 
γογϑηρθδίθ!]ῦ πογάρῃ. 

αὐξήσεις δυνάμεναί τε καὶ δυναστευόμεναι ἴτα 
ῬγοκΙοβίοχίθ (86, 1---11) βπα δὴ ΒΙΘΌΘη 16 ΖΒΘΙΏΤΩΘΙ. ΤΊ ΘῊΤ 
815 120 Βυομδίαθθῃ δυβρθί!]θη: ἀοο} σοϑθῦ δὰβ ἄθπ οὐ] θη. 
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οδύθη Ὑγθηἱρβύθηβ ΒΟΥ16] Πθύνον, ἀδίβ αὐξήσεις δυνάμεναι ἀϊδ 
ἘΧΒΘΡαπρ' σϑησθυ Ζθμ]θηι ἴπ5 Θαϑᾶταί, ὑπ δυναστευόμεναι ἀϊθ6 
ὙΌΣ Ζ6]η. οἷποῦ Οαδαγαζθῃ! αἀθαΐθη, Πϑιηϊῦ Πδὲ 510} Ῥ]δΐοῃ 
ἴῃ ἔγθίθσθυ ΝΘΟΒΌΙ]Δαπρ δῃ ἄρῃ ΚρυθομροΌγθα ἢ ἄθν Ναίμο- 
ΤΆΘΕΙΚΘΥ ΔΗΡΘΒΟΒΊΙΟΒΒΘΙ, ταὐδηΐπ ΘΌΘἢ 65. γϑυτηϊθάθη, οὗνγω Κυθὶκ- 
ΖΒ θα, 116 πιϑῃ δα ἄθῃ ουβύθῃ ΒΙ]1ΟΙΚ δὰ 86, 21- 95 νρΊ]. ταῖδ 
81, 9---14 Βοῃ]]}θίβοα Κὄπηξθ, 815 δυνάμδναι, πᾶ ΚΟΡΙΚυαΥΖο] 
815 δυναστευόμεναι σὺ ὈΘΖΘΙΟΒηΘΗ. 

ὁμοιούντων καὶ ἀνομοιούντων καὶ αὐξόντων καὶ 
φϑινόντων]) πϑγο]0 8 ἀριϑμῶν, πὶρ ῬΥΟΘΚΙΟΒ 86, 18 τη Πδομὺ 
ΒΌΆΡΡΙΠΘτύ. Ὁμοιοῦντες 51) 4 ὩΘΟᾺ ἰπτη 16 Οὐϑᾶταϊ- απ ΚΌΡΙΚ- 
Ζϑ θη, ἀνομοιοῦντες ΒΟΙ0η6 ΖΘΏΪ]ΘΠπ, ἅϊ6 πίομὺ ἀστοιτσορ' δὰ8 
ΘἸΘσμθη Ἑακίογθῃ Ὀθδίθμθῃ. Πΐθ ἰἸθίχσίθθῃ αἰμα ρηΐντθαρυ 
αὔξοντες, ἃ. 1. Ῥτοάυκίθ γοῃ χυγϑὶ οἰπϑηᾶοι ο]θίομθη ΖΘΒ]Θη 
πα οἴμοι ατγι θη σγδίβουθῃ Ζ8}1, οἂρι φϑίνοντες, ἃ. ἱ. Ῥτο- 
ἀυκίθ νοῃ Ζυγϑὶ δἰ πϑηᾶθυ ο]θίομθη ἀπᾶ οἷπου ἀν ίθῃ Κ]Θἰπουθα 
2881. 1)16 ουβύθγθῃ Ῥυοάυκίθ γοσάθῃ δοκίδες, ΒΕΙΚοη, ἀϊθ 1οἰσ- 
ἰθύθῃ πλινϑίδες, ΖΙ6ρ6], Ὀθπδηπί. 

τρεῖς ἀποστάσεις, τέτταρας δὲ ὅρους λαβοῦσαι) 
ὅροι Βἰπα ἀ16 ΟἸΙΘάθυ οἷποὺ Ῥσορουθίοι ἢ; χυίβομθηα νἱον Ο]16- 
ἀθυῃ ΘΙΠΘΥ βύθιϊρθη Ῥχορουίίοι οἱϑοῦ 65 ἅτοὶ ἀποστάσεις, “4. Β. 
61 1:2 - 3:4 - 4:8 α16 Αίϑιιδθ γοῃ 1 χὰ 2, σόοῃ 3 Ζὰ 4 
Πα γοη 4 χὰ 8.2 

πάντα προσήγορα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα ἀπέφηναν) 
α1θ56 οτίθ οἰδίθυὺ ῬυΌΚΊοΒ 80, 28 ἴῃ ἄδυ Εδβθαπρ' πάντα ῥητὰ 
καὶ προσήγορα ποιοῦσιν ππᾷ οΥκΙᾶτύ 5'6 ἄστοι ἄρῃ Ζυθαΐζ καὶ 
τοὺς δυναμένους καὶ τοὺς δυναστευομένους, καὶ τοὺς ὁμοιοῦν- 
τας καὶ τοὺς ἀνομοιοῦντας ἀλλήλοις, καὶ τοὺς αὔξοντας καὶ φϑί- 
γνοντας. ᾶσιι. σΘΌΘ 68 ϑἷπθ ρϑοιηθίχιβομθ ΕἸσαν (διάγραμμα), 
1η ὝΘΙΟΠΟΥ ΔῈ ΟΙΠΘΥ ΟἸὉΘΙ] 6 πυγοὶ ΞΟΏΘΗΪΚ6] 510 ἢ ΘΥμθθθη. 
Αυΐ ἀθὺ Ποχϊσοηίδίθη Οθγϑᾶθῃ βθῖθη 416 ὁμοιοῦντες πα γοῃ 
ἄθῃ ἀἁἀνομοιοῦντες ΒΟΎΟΙΙ αἅ16 αὔξοντες 815 ἀ16 φϑίνοντες οἷη- 
φαϊγασθῃη; 8116 ἀϊθθθ ΖΘΆ]Θη βθίθπ ἀυτοῃ θη ΠΟΟῊ ἀδυζα]δρθη- 
ἄρῃ ἐπίτριτος πυϑμήν νογθυπᾶρῃ. Απῇ ἄδῃ βοβθηκΚοὶη 685. γοη 
ον Ἠογϊσοηύθϊθῃ ϑαΐδύοισθημᾶθη ὙΥΏΚ6]5. 501]16ὰ ἀ16 Οαδάταί- 

1) Ῥαυτ- Ίβϑονα Π, Αὐἰδῃταθύϊοω 8 26. 
2) Εθοπαᾶδ 8 28. 81,7. Βγποηστα τοῦ ἄθπη ἀποστάσεις ὙΤΆΤΘΩ 

416 νοῦ Ατομγύαβ Ὀθμδηαο]έθη διαστήματα ἄθγν πϑὐαν! 1 6ῃ θη Ζ8Ἐ]6π- 
ΥΘ 86, ορά. 8 39. 

ῬΕΟσΙσΒ, θἃ. Κατ ο]]. ΤΙ. 20 
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ΖΆ ΒΒ] πᾶ ἴῃγ6 δ αΥΖοη αοἰπροίγασθη σγογάθῃ. 16 ἴῃ ἀδὲ 
ἨΔ αβομυ ἢ ἐθ]θηᾶθ ΕἸΡΟΥ μοῦ 8180 αὐθὶ αογϑᾶθ θὗνγϑ ἴῃ ἀθὺ 
Ζυθδτητηθηβίθ]ὰπρ  ροζοὶσὺ. πύου! ἀθὺ Βδ515 ΒΘ ΌΘη, Μ16 
65 Βομοίπὺ, α16 Ζϑῃ]θη χζ΄, λς΄, μη΄, ξδ΄ ρσορίδηαθῃ, γοὰ ἀθηθη 
κε΄ υμᾶ ξδ΄ ὁμοιοῦντες, α16 ὈοΙάθη δμᾶθτθῃ ἃΌο᾽ ἀνομοιοῦντες 
βἰηᾶ, πα συῶν ς΄ οἷπ αὔξων, μη΄ οἷα φϑίνων, πὶθ βοίογῦ 5108 
πρίρθῃ πιγᾶ. Ζὰ ἄθῃ Ομ θη θη ταπίβθύθῃ σαθυθὺ ἅ16 ΖΘ] θη 
γ΄ υπὰ δ΄, αἀ16 ἄθῃ ἐπίτριτος πυϑμήν ὈΠᾶΘη, ὈΘΙσΟΒΟΒ  ΘΌΘΗ 
561}, γθυυ 10 γ΄ Ζὰ ἄθιῃ οίῃθῃ, δ΄ χὰ ἄθια δηάθυῃ ϑΟΒΘΏΚΘΙ. 
Ὥδημη Κατηθῃ ΟΌΘΥΒ8]0 νοι γ΄, ὈΘΖ. δ΄, ἅϊ6 Θυϑδϑάτγεύσθῃ]θη 9’ 
ὉΠ ις΄ υπᾷ ἀδγᾶθου βἰαμάθη, θη 65. ΘΟ Κοίμθ δυνάμενοι 
ἴτὰ δἱρϑῃθ θη ϑίππο πᾶγθῃ, ἀ16 ΚΟΡΙΚΖΘΒΙΘη. κζ΄ ἀπα ξδ΄. 
Ζύχα ΟΒ] 586 Βαὺ ῬΥΟΚΙΟΒ, βουγϑὶῦ 65. 5100 85 ἄθτῃ 1 ΚΘΗ θη 
Τοχίθ ουβθίθη ᾿δίβο, ποόοὰ ἀδτδαΐ πἰηρθνίθβθη, αἀδίβ. 4116 α1686 
ΖΘΒ]Θη βονθ ἴῃγτο γου δ π1556. σὰ ΘΙ δ ΘΥ ταῦϊοηϑ] ὑπαὶ δὰ8- 
ΒΌΥΘΟΒΟΔΥ 518. 

ὧν ἐπίτριτος πυϑμήν]) ἀδ5 5ἰπᾷ ποι ῬΥΌΚΙΟΒ 87, ὅ ἀϊ6 
ΖΘΆΪΘα γ΄ υπὰ δ΄. Βοῖάθ ψογάθη 1η5 Ουϑαγδαῦ ουβοῦθη; ἀδ᾽ ΔΌΘΥ 
1656 Θυθϑᾶάταίοα χὰ οἰηϑηάθυ οἷ δηᾶθεθθ νου δ] 15 815 85. γΟ 
8:4 Ὠᾶθθμ, 80 δῦ, τὰ ἄθῃ ἐπίτριτος πυϑμήν ἀυτομχυ τθῃ, 
ΥΠΊΒΟΒΘη 9 πᾶ 16 815 τηϊ ί]ογ Ῥχορουύίοηϑ!θ ἀ16 Ζ8}} 8.4 --ς 12 
Θ᾽ ΒοΒ:ΘΌθη. ἢ ὙοΙοΥ στογάθη 8 υπᾶ 4 ἴῃ τ Καρθη οΥ- 
Βοῦθῃ. Νὺῃ ροηῦρὺ, ὑτῇ Ζυ Βομθ 27 πα 64 ἀδ5 γοΥΒ]  η185 
8:4 ἀυγοβζυ μγθη, πἱοιῦ τπθὴγ οἵπ6 ταϊζύίοσ Ῥχορουίομδθ, 
Βοηἄσθσῃ 65. 51π4 ἀθέθῃ Ζθὶ σὰ Ὀ1ΠᾺ46η. ἢ 80. ουμδ]ῦθη ὙΠ 

88:83.4 -- 33.4:8.43--.-5.435:45, ἃ. 1. 27:86 --- 86: 48 --- 48 : 64. 

16 Ζ881 86 Βοιίβὺ, ψῖθ βόθοι οὐδοῦ πψυτᾶθ, δοκίς, ἄθπῃ 88 
Ουδᾶταῦ σου 8 δῦ τοῦ δἴηθῦ ρογδίβογθῃ Ζ8}1] 418 8 τη] ΠΡ σιοτῦ: 
ἀϊα Ζ881 48 δυβομβοιηὺ 815 πλινϑίς, ἄθὴμῃ ἀδ8 Θυδάγαὺῦ νοὰ 4 ἰδ 
τηῖϊῦ οἴου Κ]θίηούθη Ζ881 8418 4 τυ] ΠΡ] 1 σί. 

ΟΣ ἰθὺ ἈΒΗΠΟΉ, το σούμοὺ σὰ Μέλισσα Ἀγ υπᾶ χξ, δυΐ 
ἄδῃ ΤΠ ουβομιθα χσιβοθθη αἀοὺ δι τη θυ βοθ θη πα σθοτα ΒΟ 6 ἢ 
ῬαυβίθΠαπρ' Εἰησυνγοίβθη. ἴῃ δι τη βομοΥ ΒΌΥτα τη ὔββθη δοκίς 
πη πλινϑίς Ῥτοαυκία σϑηζου ΖϑΏ] θη βίη 5), ψ16 δ ἅ16 Καθ, 

᾿ Ῥαυτ- ιββονγα Πν ΑὐἹϑηχηθύϊοω ὅρΡ. 1104, 21---ὅ0. 
) Εθομαδ Ῥ. ττο4 

8) ΝΙΚοιάθομοβ ἀριϑμ. εἶσαγ. 11 88, 2. 10, 6 (Π0686) οΥ- 
πϑμοὶ ππΐοι γουβοβιθάθηθῃ ἀγύθῃ γῸ στερεοὶ ἀριϑμοί α16 δοκίς 
πη πλινϑίςς. ΒοΙάρ Οαὐαηρθη οὐϊδαίουῦ οὲ 110. 18 Ε΄, ἀυτομ 
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ΖΥΙΒΟΠΘΗ ἄθμθη 516 818. τηϊϑῦ]θγθ Ῥυορουυϊοηϑ]θη οἰ προβομαϊξοῦ 
γθτάρθῃ, ρθηΖΖθῃ!}1ρ6 ͵Όγ σοί Βῦθη. Π 5 ΚΙθίηδύθ σϑησσθ]σθ 
ΒΘΙΒΡΙ81Ὶ ὈϊΙθύθῃ ἀ16 ΚΌΡΘη 1 πᾶ 8, χυβομθη ἄρμθῃ ἀϊθ δο- 
κίς - 1.1.2 υπᾶ ἄϊο πλινϑίς --ς 8.9.1 ἰδὲ. ΑἸ]δίη οἷπθ βοῖοῆθ 
ἘΠΠΒομαἰδαπρ' Καμ 80} δα  βηπάθῃ, τσθαμ πϊομύ, τῦῖθ Εἰθυ, ἄθυ 
ογδίβογθ ὙΥ αν 6] σὰ ἄθηη ΚΙθίπουθη ἴῃ ἄρχῃ ὙΠ ] 556. ΘΙ ΠΟΥ 
ΘΘΏΖΘΗ Ζ88] χὰ 1 βύθῃῦ, βοπᾶθυῃ ϑοῃ, σθῖμ ἅδ5 ΙΒ πί8 
Θίπθι βϑησθη Ζ8}] Ἢ σὰ οἴπθι Ἀ]θίπουθη Ζ88] γι, ἀϊ6 ϑΥδίβου 
815. 1 8οὶ, ρθρθθθῃ ἰϑύ. Πδὰ8 Ρ]δὐομίβομθ, δὰ} ἄθιῃ ἐπίτριτος 
πυϑμήν ὈθτυΠΘπαθ ΒΘΙΒΡ16] Κϑηῃ ΔΌΒΟΘΒΡΥΟΟΙΘη ὑχογᾶάθῃ 815 418 
Δυΐσαθθ, δἴηθῃ ὙΥ ὕν8] χὰ Κοπδίχυϊογθη, ὅθι βΆ τη8] 50 ΟὙΟΙΒ 
8.18. οἴῃ φϑρΘΌΘποΥ ὟΥ ἄγ 6] 861. Ῥδπη βϑέσθῃ ὑγῖν ἄθῃ ρορθθθπθῃ 
ΝΥ αν 6] --- 27 ΚΟυρΙ Κοιπμοίξθη, τοι ΐπ βοίπθ Κϑηΐα --- 8 1 ϑπηρθη- 
ΘἰπῃθΙΐθη; ἀθιηηϑοι τ ἰτᾶ ἅθυ ροϑαομίο ὟΥ ἅσ 8] 64 ΚΘ Κα μοἰ ἔθη 
πα βϑίπθ Κϑηΐθ 4 Τρ θηθί μη θΐθη ἤϑῦθη. ΝΒ ἄδια γοι- 
δ] 18 νὸὰ Κϑπύθ χὰ Καμία -- 8:4 πογᾶθῃ πὰπ ἀϊθ ΖϑΆ]Θη 
21, 86, 48, θ64 χὰὄ᾿ Θἴποὺ βθίϊςρθῃ Ῥγχορογίίοῃ νϑυθαμπᾶθῃ τἀπᾶ 
αἀδχϑτβ οΥ 6110, ἀδίβ σιβοθθη ἄθη Ὀοίάθῃ ὟΝ ἅτ ο! οἷπθ δοκπίς, 
ἃ, 1. οἷα τϑοβύν ΚΠ σοθ ῬΔΥΔΙ]Θ]Θρίροα χοϊ ἄθγ Βγοίζο πᾶ 
Ἠδὴθ -ἰ 8 υπᾶ αἀογ Τιᾶπρθ -- 4, βοάϑμῃ οἷπθ πλιψϑίς ταῖῦ ἄδὲ 
᾿ιδηρθ πὰ Βτοὶίθ το 4 πᾶ ἄθγ ΗἨδΒ6 -- 8 ἢ ἀργαγῦ οἰ προβοβοθθῃ 

ΖΔΒΙ Ομ ὈΘἰβρ1616 πὰ ἀδῆπίουῦ ἅϊθ δυβύθγθ 815 (ἀριϑμὸς) ἰσάκις 
ἴσος μειξονάκις, ἀ16 Ἰούχύογα 815 ἐσάκις ἴσος ἐλαττονάκις, νΤᾺ8 ΟΥ̓ 
ἄδηπ 148, ὁ τοῦ ἄθῃ Ὑ͵ογίθη (ὅρων) ἰσάκις ἴσων ἀνισάκις, ἵνα ἢ 
δοκίδες ἢ πλινϑίδες ὦσιν, σαβαχιητηοηΐαίδι. ἃ μη] 10 η6 ἘτΚΊδγαπρθη 
ϑθῦθη ΤΏΘΟΣ. νοη ϑιαγυπδ 41, 16--- 42, 2 (ΗΠ]]6Υ) ἀπᾶ Τα] οἤοβ 
ἴῃ Νίοοτα. δυϊητα. Ἰηἰγοα. 9, 6---11 (ΡΙ50611). θὲ Ἰούχξοσθ μδύίθ 
ΒόΒοι Κα. 98, 18 πλινϑίδες τε καὶ δοκίδες οὐϑηῦ: σὰ δοκίς ξὰρὺ 
ΘΓ 94, 2. 9ὅ, 9 ποοᾺι ἰστηλίς! 815. Βϑυποησιαοι μηχα. ΝῸΣ ἀϊθ86 
Βροπθηπαπρ' Κοπηὺ ΠΟΙΠΠ]η05 ἐγχειρ. εἶσαγ. ἄριϑμ., Απϑοᾷ, 6ύ. 
ΤΥ 421, 4 τ (Βοϊββοπδθ). ϑβόοποι! ἀΐθ στηλίς 815 ἀϊα6 πλινϑίς 
οὐ δαῤουὸ ον ἀΒΏ]10} πτῖθ βοῖηθ γογρᾶμρου. ᾿ 

1) Ηθγοη Ποῖ. 99 ψἕμ!ῦ ἀϊθ δοκίς απ πλινϑίς πίον γοὺ- 
Βουιθάθηθη δὐϑύγραμμα στερεὰ σχήματα ἃ. ὍοτΒ. Π6Γ, 119 
ογκΙᾶσὺ ἴθ δοῆϊός (ποῖ ἀδββθ]θ6 τῖθ δοκίς σοϑιηθίηῦ 150) 818 
θα σχῆμα στερεόν (Υ06].. 0.6 Γ. 99---104), ἄθθδθῃ Τιᾶμπρθ στδίβου 
815 Βγοϑῖξθ᾽ πα Ὀῖοκὸ οὐδε δῆ ἰθὺ, πᾶ ϑούχὺ 815 Ῥθθομάθγθῃ 
ἘΔΠ, ἀαίβ. Βγοιΐθ υπᾶ Ηδηθ οἰμθηᾶθυ οἸθίοῃ βἰπᾶ (γρ]. δῖ 
βδίθγθοχῃ. 1 48). Ὁΐ6 πλινϑίς πίτᾷ, ΤΘΕ 118 815 οἷῃ σχῆμα στε- 
ρεόν οὐκ], ἄθϑθθὰ Τὅπσο ΚΙδίπου 815 Βγοῖϊίθ πᾶ ΤΊοα ἰδὲ 
ὅνοῦοὶ βάϑος ἰοὺ Ποῦ, 115. 418 βυμβοῦστα τϊῦ ὕψος οἾ10), υπά 

26 



404 ἽΠΡΟΚΛΟΥ͂ 

Βιπᾶ, ἀδίβ σορ ἄθιῃ Κ]θίηθυθη σὰ ἄθιῃ οτδίβουθῃ ὟΝ ὕσθ] οἷηθ 
νἹΘΥρ]] θαγρο, βου Ῥγορουίθίοα ἤϑῸ ἄθιη ἀσγοῃ ἀϊθ Καπέθη 
αν ὙΥ ἅν 6] σοροῦθηθη οι βΒ] 1556. θοδιίθΐ. 

᾿αχαὶὺ δῦ ΖαΡΊΘΙοἢ ἀ16 ρσϑογαθίυιβομθ Πδυβίβιπηρ' νοΥθογοϊ ϑῦ. 
ΝΟ ἀθὺ Ῥυ ρον ίβομθη ΠΘΏγΘ Βαὐύθη. ΤΣ 65. γΟυ ΠΥ ΠῸΪ τηϊ 
ϑϑηζθῃ ΖϑΏ]θη ἀπῃα ἸΏγθη ὙΘΥ ΒΒ] πΐσβθα σὰ ἔθη. Πδ5 ὈΘΚδηηΐθ 
αθιβομθ ῬΥΟΌΙθιΩ ἄθν ὟΥ ἀν ἔθ νθυδορρθιαμρ' τὰν ἐν Ῥ]δύομ, ἄθυ 
Β10} ἴῃ ΟΛΟΥ ΖΘΒΙΘΆΪΘΗΤΘ οϑης δὴ ἀϊθ ῬυΓΗΒΡΌΥΘΘΟΙ ΘΗΒΟΒΙΟΐδβ, 
δα ἀὐἰτηθύϊβομοιη ὕορο ἀμ] θθαῦ; ἄθηη ἀἷθ ἄγ 6 ὙΥΌΣΖοΙ 
δῸΒ 2. ὙΆΤ 6116 ὈΠΒΆΒΒΡΥΘΟΒ το Οτδίβο πα ἀθθθ810 Κοπηΐο 

ΔΌΟΘΙ ἅδ5 ΖΘΒ]Θαν θυ ΒΑ] π18 1 - Ἵ ἃ πἰομὺ σὰν Τιβαμρ' 468 ῬΓΟΌΡΊΘΙΩΒ 
γουσοπάθῦ σσογᾶθη. 85 ΔΌΘΥ πὶ δ. Πχη υϊβομου ΕΌΤΤα ἀΠδθρθᾶΣ 
8, Κομηΐθ ἄοοι σθοχηθίυβοῃ Κοπδίγαϊουὶ πγογάθῃ. ὙΥΘ ταϑῃ 
νοῦ ἄθτα 81η8} 80 στοίβθῃ ὟΥ ἅσ 6] συγ οκοοσδηρθη τ) δ 561 Ὲ8 
Καπίθ πὰ ουκαμηῦ μαΐθ, ἀδίβ ὃ ἀϊ6 ουϑίθ γοπ ἄθῃ βαοϊᾶθη 
τα δι] θγθη Ῥγορου οηθθη υγίβομθη 1 ἀπᾶ 8 ἰδῦ, 80. ὙΆΓ θ᾽ 
ἀορρο!)ῦ 80 στοίβο ὙΥ ἄγ 6] σϑίαπᾶθη, τσθμη 68 δα ρϑοτηθίυ ΒΟ ΆΘ1η 
Ὑν 8ρθ ρθίδῃρ' συ Βομθη συγοὶ Θθσϑάθῃ, ἅ16 510} σὰ οἰπϑμᾶθυ τ18 
1:2 γϑυ]θιΐθη, ΖΧ6 1 ταὶ ῦ]θγ Ῥυορουθίομαϊθῃ σὰ Κομδίγ ΟΣ ΘΏ, 
ἀθημ ἀδ8 ουβύθ ΜιΕοΙρ] θα πᾶν ἄδηπ αἷθ Κϑηύα ἅθθ ἄορρο]ὰ 
80 ογοίβϑοῃ Ὑν ἄγ 615. 

ΡῬΙαύοῃ μαὺ βοὴ ΔΘ πἰομὺ ἀδχοϊ Ὀοριᾶρ᾽, οἷπθ 5010} 6 
Οογδᾶθ ἀυγο} οἷπθ Ῥθβομᾶθυθ γουτϊομύσηρ δπηβηουπα ἀδγαυ- 
βύθ] ]θὴ ἴ, Βομάθσῃ οὐ δὺ δῦοῃ, τίῖθ ΨΥ δὰθ ηβθύτη ῬτυΟΚοβ- 
ἰοχίθ ἴῃ γουθίπάσππρ' τοὶ ΘΥ ν᾽] Θϑρυόοβθηπθα Τίτηθϑἰοβϑίθ!]θ 
82 Α. Β ογκϑημθῃ, θη ὝΘρ' σοξοίρὺ, τχῖθ δὰ8 ἄθιη ρθρθθθῃθῃ 
γουβδ!η18 συγοῖον Κόυρου ἀδθ ἀ16 Ὀοίάθη ΚΟυρου ἄστοι . θἷμα 

ἄδσι τῖγαὰ 818 ὈΘΒοπάθσυου ΕΔ] σαβοίσὺ, ἀδίβ Βγοίίθ υαπμᾷ ΤΊοίο 
᾿Θἰ δ ΠΟΘΙ ΟἸΘΙΟΙ πα, Ὀ1θ86 ἰδϑύθιἐπηρ' 1δὺ ΘΒ ΚΣ 16 Θβοιη. 
8, 38 ογσϑμηίθ πλινϑίς νογϑυβσαθβοίσθη. ΤΆΘου Κ. 119 ἢ. σῇ] 
πἀηΐον ἀρ ὀξξρεὰ σχήματαί συοτϑὺ ἅδ5 Ῥαγϑ]]ο]ορίροα, Ὀθϑοπᾶθυβ 
ἀδ5. τϑοβῦσι  ΚΙσθ, ἄδηπ ἄρῃ ὙΥ̓ ἄγ 8] δα, Ηϊογϑαῦ ἐο]σὺ ἀ16 
πλινϑίς ἃ18. τὸ μὲν μῆκος καὶ πλάτος ἴσον ἔχον (σχῆμα), τὸ δὲ 
ὕφος ἔλαττον, ατπιὰ 416 δοκίς 815 τὸ μὲν μῆκος καὶ πλάτος ἴσον, 
τὸ δὲ ὕψος μεῖξον (ἔχον). 

1) Ἐπαθοκίοβ σὰ ᾿Ατομίτη. ἀθ βρῆϑϑυ. οὖ ου]. Βᾶ. ΠῚ 66 
(ΗΠ οἰ δθυρ)ὴ. Οὐλντοκ γου θα. 15.218 Ε΄ Ζεῦτηεν αἴθ Β0}. ἄρυ ΜΙ ἐΒΘτα. 
82 ΕΗ, ϑτθεμ 85 ἀθ]βομθ ῬγοΌΊθιη, ΟὙταηθβίϑίρτοσυ. ϑαϊθθη- 
ϑὐθύύθη 1896, 49 δ᾽ β 
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γι ογρ] θαγίρο Ῥγορουίζοι νουθἰπᾶθπαθ ουμ  η15 1) σομ συσοὶ 6 6- 

γϑᾶθῃ σὰ δηὐνί 6] ἰθὺ. ἘΠ᾿ βϑίθῃ χυσϑὶ μη ]Π]10Πμ6 γϑούν!  ΚΙῖρΘ 

Ῥαγϑ]οορίροᾶθ οἄον χυγοὶ ὙΥ αν 8] 4. απ 19 σϑρθρθη, 416 5108. 

Ζὰ οἰμϑηᾶου σῖθ ἀϊ6 ΖϑΒ]θη α: ἃ νουμαϊύθῃ. θη τηϑὴ θη 

ἄλ5 ψουμδ! 15 α: ἃ σθοτιαθίυβομ. ἄσγομ σοὶ αοτθᾶθ ἀδυβίθ]ῦ 

ἀπα ἄασα ἀϊθ τοϊ δ ]οτθη Ῥχγὸορου ιομθίθη ὃ ἀπᾶ α Κοηδίγυιϊουῦ, 80 

ἰοῦ δὴ ϑ.6116 ἅθβ γϑυβϑ! ηΐθθοθ ἄθυ ἀτγοὶ ἀϊσηθηβίομθθη Οτδίβθῃ 

Αὐυπᾶ 2) οἷῃ γουββΐθ ἄθυ οἰμαϊπηθηβιοθθίθῃ Οτδίβθη ὦ 

απ ὃ ρσοίχοίθῃ. Νϑοι ἀΐθβοια οι] 588 πίσᾶ πὰπ Ζαογϑῦ 

σὰ ἄρῃ Κὔτρου 4 οἷῃ ΜιοΙρ!οα 8. σου αθῦ, ἀδ5 τοῖὐ 4 ἁυτοὶ 

Τἰχαθηβίομθῃ ο᾽ϑίοα, ἀϊθ ἀνίθῦθ ἀρθν, δ 516 τηῖῦ - τα ΠΡ σου 

αἰγᾶ, νουβοβίθάθῃ δύ. Ὀύτοι ποίου ἀπτθηᾶθπρ' ἀθββθι θη 

ΨοΥβ ἶβθο5 ἐσὺ ἄδσα οἷα συγοῖνοα ΜΙ οΙο] θα Ο΄, ἅδ5 τηῖῤ Β 

“υτϑὶ Τὐταθηβίοηθα ρ]θίοη, ἀϊθ ἀν θῦθ ΔθοῚ νουβοιιθᾶθη μαὺ, πα 

ἴῃ ὅΒη]Π μου οῖβα βπᾶθυ ἀγίθθθηβ ὅθομ ἄδν ἰὔρουρϑηρ σοὶ Ο᾽ 

“ὰ Τὴ οὐαί οἄοτ, ἀτὰ ἅϊ6 Αυβάγζοκο πϑὸρβ ῬυΟΚΙοΒ᾽  ΟΥΡΘΠΡΘ 

σὰ ὙΒΆ]ΘΗ: Ζυγίβομβθῃ συσοὶ ὙΥ ἄγ θη 4. ἀπᾶ 7), ἄδτγθῃ Ὑ  υ μ [118 

α:ὦ σορθθθη ἰθὺ, πίγᾶ, πϑομάθτα α: ὃ τεῦ: 6 τι 6: ἃ Ὀθδύϊτηταῦ 

ψογᾶθῃ, π80} ἄθπι 5ὐθιΐϊσθῃ Ὑ ουΒδ] ηΐθβθ α: ὃ ἄθιῃ ΟΥ̓ ἅσ 9] 4 
ἃϊ6 δοκίς Β., ἄϊοβθυ 18 πλινϑίς Οἱ πὰν ϑοϊδθ ρβϑβῦβὶ]ῦ. 1)8 πὺῃ 
ΔΌο ΟἹ Π 5'ο ἢ}. νῖθ αὖ νϑυβαϊύθῃ,. 580 δῦ νὸῃ «4 χὰ 2ὴ 6186 
νἱουρ] ]οἀτίρο βυθύϊσθ Ῥεοροσυύίοῃ μουρθβύθ]ῦ, ϑοίομο Ευσᾶρυσ6 ἢ 
μϑΌθα ΡΙαίομῃ. νουροβομθοῦ, 815 οΥ τὰ Τιτηϑῖοβ (82 Α. Β) ἀ16 
Ῥοὶ ἄορ. γοιρ]οίομυπρ νου ὟΥ ἄχίθιθ ουρσοθύθῃ φϑοιαθ βοῦ θα 
αν ἀθηβομβασσηρθη δὰ οἷα σοθυπᾶθμθα νου δ] 18 ἀθὺ Ε16- 

χηθηΐθ σὰ δἰμϑηᾶον ἀρθοχίχαρ. 

65 ποίϊδοσθῃ δύνα Ῥυόκίοβ, ἄθια Τοχίθ Ρ]δύομβ [ο]ρϑπαᾶ, 

416 βομινίοείσθη Υ οὐὐθ πεμπάδι συξυγείς οΥ̓Κ] ἄγη 50116π. ΠοΟᾺ 
ἰϑὺ οἵ, οὗὔδυ υἱθίση θην βίῃ ἀπροκαπηῦου Οθν υβτηϑηῃ αθβθυα 
ΗϊΪπἀογηΐέβο δὰ8 ἄστη 606 σερϑηρθη πᾶ μαὺ σοιηθιηῦ, βρϑ θυ 
(89. 14 ἔ, 9ὅ ἔ) ὁ5. οι δαῆρ ἀστοι οἷπθ ἔλθοι. πἰομῦ 0] ἈΠ] Πρ 

Αὐβὶθσαπρ Ὀοβοιθσθη σὰ Κῦὔπηθῃ. 

ὕπουμααρὺ ἅμπᾶθη πὶν Ῥθὶ Ῥυόκῖοβ σομ 87,13. δῃι βύθὑῦ δ πδν 
τηϑὺμοάίβομθη, ὃἂῃμ ἄρῃ Ρ]δίοπίθχὺῦ οπρ 5108 δηΒΟΒ]1ΘΙΒθη ἀθῃ 
Τηῤογρεθύδἐϊομ συμηθίδῦ τὺ ψΠΙΚύυΠοη6. Κοταθιπδίϊομθπθ. ἘΠ 

1) Ὑε]. ῬΙαῦ. Τίτα. 81 Ο: δεσμὸν γὰρ ἐν μέσῳ δεῖ τυνὰ ἀμ- 
φοῖν ξυναγωγὸν γίγνεσϑαι τ. 5. ., 82 Β: τὰ δὲ στερεὰ μία μὲν 
οὐδέποτε, δύο δὲ ἀεὶ μεσότητες ξυναρμόττουσιν. 
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σοτᾶθῃ σοοϊδοὺ 27-}- 48 --- 7 τἀπᾶ 86 -Ἐ 64 -- 100.ὴ Ῥϑηπ 
μδὺ ἄρῃ νὸμ ἴῆτη Ὀθηαῦχσίθ Αὐΐουῦ ἀ16 Ῥ]αθομιβομθη δ)οτίθ ἕκα- 
τὸν τοσαυτάκις ἈΘΥΘΆΒΟΘΒΟΡΘη ἀπα ἀστοῖ ΜῈ] Καθ. ταΐῦ 
100 ἀ16 Ζϑ]θη 1600 πὰ 10000 ρσοριηαθῦ, νοοῖ ἄθηθῃ 16 1θὐ- 
ἴοτθ 16 ἰσάκις ἴση ἁρμονία (τ: 100- 100), ἀ16 Θεβίοσθ αἷθ προ- 
μήκης (ΞΞ 7ὅ .100) 8561. Αὐτὸ ἄρχῃ, νγῶβ ὙΘΙΡΘῚ Το], σοηϊσὺ 685 
δια ἀϊ6 Τππβομνθίθυμρ νὸπ Ρ]αύομθ δνοτιίθῃ ἰσομήκη μὲν τῇ, 
προμήκη δέ ἀυτοῃ ἡ δὲ ἰσομήκης μὲν ἐκείνῃ διὰ τὸν ο΄, προ- 
μήκης δὲ διὰ τὸν οε΄ (817, 30) Βιηχανοίβθη. 16 ΖϑθΙθη 10000 
πὰ 7600 ΒάΡΘη, 818 ᾿υϑομύθοκθ Ὀθυσϑομίθυ, α16 σίθιομθ Τιᾶῃρθ 
100; ΔΌΘΙ πὰν 10000 1βὺ ἰσομήκης, νὙ611} Θοἢ 416 Βτοὶΐθ --ὸ 100 
ἰϑὺ, ἀασορθη 7600 προμήκης, νγ61}} ΒΙΘΙ 16 Τἄηρθ 100 σγδίδου 
815 16 Βγοιΐθ 78 18. : ; 

Υεἰΐου πιγὰ νοὴ ἄσῃ ον υϑηθπη ἀθ8 ῬΥΟΚΙΟΒ, ατὰ ἀ16 
γγοτίο ἑκατὸν μὲν ἀριϑμῶν ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν πεμπάδος, 
δεομένων ἑνὸς ἑκάστου, ἀρρήτων δὲ δυεῖν, ἑκατὸν δὲ κύβων 
τριάδος πὰ οΥκ]ᾶγοπ, 7600 --ἰ 48 - 100 -᾿ 85.100 σοβοίσύ. Ῥδμῃ 
σιθῃηὺ οὐ βίαύὺ ἄθν ἑκατὸν ἀρυϑμοί Ὁ. 5. γ. πὰ οἴη θη ἀρυϑμὸς 
ἀπὸ διαμέτρου δητῆς πεμπάδος δεόμενος ἑνός, (τοῦ ἀπὸ) ἀρρή- 
του δὲ (δεόμενος) δυεῖν ἴῃ Βοίτϑομύ. ἡ 1)85 8011 αἴθ Ζ88] 48 
Βθίῃ, ἄθῃῃ ἀ16 πεμπάς, 815 δαῖΐθ οἴηθθ Θαϑαάγαίοθ Ὀούγθομύθῦ, 
ογσθαρὺ οἷμθ ΠΙΘΡΌμ816 οὔθε ἄρρητος διάμετρος --- γῦ0 υπᾶ 616 
δητὴ διάμετρος --Ξ- Τ (γ6]. οὔθῃ σὰ Μέλισσα Ἐγ. κξ). Ὧϑ8᾽ 65 510} 

1) 16 Ζϑηίθη {ὅ, 100, 7600 ἀπὰ 10000 παὺ δ0 ὈΘΙΚΥΙ- 
Ἰ1άθϑ οὔϑθῃ ὃ. 23ὅ, 19 Ε' ἰὼ Αμβομ]υῖ5 δὲ ῬΙαΐομβ δίαοῦ ΥἹΠ 
546 Β. Ο Ῥοβρυοοθθηα. θαυ ἔοροπ Ῥοὶ Ῥυοκῖοβ 18' ὥὅροκα- 
Ἰαύϊομθη βονο! ρου ἄϊοθθθ Ζϑΐθη 815 ρον 217, 80, 48 υπᾶ θά. 
ἈΒΉΠΟΒο5 πῖθ ἅτ ἀπΐδηρθ σοι 19 ἰδ ὅπο σοσθη μᾶάθ γὸπ 
τῷ Ὀομβδπᾶριῦ πογᾶρηῃ. Ηϊησυνοίβοῃ ἰδῦ ποΟἢ δυΐ ἀδ5 ϑοβο] οι 
σὰ ΕΚ]. Ἐθτα. Χ 28 Ἰϑιδ 1 (Βά. Υ͂ 80 Βοίρουρ), γγὸο χὰ (δὲ 
Αὐΐσϑρθθ  ,αυσοὶ Θυϑαγοίχθ θη σὰ ἤπᾶθῃ, ἄρτοι ϑυτητηθ ψΊΘάΘΓ 
οἷα Οαθάταϊ 561", ἅ16 ΖΘΆ]Θη 86, 64, 100 8415 ἅ16 ΚΙοΙηδύθῃ, ἀθὺ 
Απΐσαρο σοπᾶροπαθῃ δ ρο σὺ σσογάθῃ (ἄθπη ἀθγ 81] 9 - 16 --- 2ὅ 
Θηὐβρυϊομῦ πἰοηῦ ἄθυ νοι ΕΚ] ϑαβροβρσοσιθηθη Ὑογδϑαββοίζαῃπρ,, 
ἄδίβ αἴθ σὰ βυμηηϊθυθηᾶθη Ζϑ]θη οηὐνθαθυ 6146 σοτϑα ΟΟΘΥ 
Ῥοϊᾶθ ἀηρουϑα βθίη 501160η). 

2) ὙρῚ. νουῦμοὺ χγ 5ὅ, 6: ἡ καὶ ὁ Πλάτων εἶπεν τὸν ὀκτὼ 
καὶ τετταράκοντα ἀριϑμὸν εἶναι ἀπὸ διαμέτρων ῥητῶν μὲν πεμ- 
πάδος δεομένων ἑνός, ἀρρήτων δὲ δεομένων δυεῖν, ἐπειδὴ δὲ- 
πλάσιον ἡ διάμετρος δύναται τῆς πλευρᾶς. 
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τα ΖΘΕ]θηνγοτίθ ἀπὸ διαμέτρου ὑ. 5. ψγ. Βϑπᾶρ]δ, 580 5ἰπᾷ γδο 
ὉΠΑ 7 1π τ Θυϑαταίθ ὅ0 πᾶ 49 σὰ ουβθΌθη: ἀδηη Ζ16}6 
Τη81ι γοῃ 80 Ζυγθὶ ἘΠ ΘΙΐθη πᾷ νομ 49 ο'ηθ ΕἸπηοΙῦ Ὁ. ἀπῇ 
Οἷπ' πᾶ ἀΐθθο]ρθ Ζ881 σχὰὄθ οὐβαϊίθῃ. ὅο 5011 Ῥ]αΐοῃ ἀϊ6 Ἐϊπὺ- 
βέθμυχσιρ ἄθυ ΖΘ}] 48 5ίοῃ ρσϑάδομὺ μϑῦθῃ (88, 9---94). Πατϑαΐ 
Ἑο]σὺ οἷμθ [οΚοπμ δ θθ 5.6118 πᾷ ἄδηπ βοίχὺ ἀθν Τοχὺ τοϊῦ ἀοΥ 
Ὁ ΒΟΒ]1Θἰβοπάθη ΕγκΚΙδγαηρ οἷα, ἀδίβ ἱπ ἄθν Τὺ ἀϊθ Ζ88] 
τῦ00 --- 100 (27 -Ἐ 48) α16 προμήκης ἁρμονία ἀδτβῦθ1]16, στο δὶ 8ῃ 
αἴθ 2881 10000 ποοϊμιτη8]8 ουϊππουῦ, ἀΐθθθ ἈΌΘΥ ποῦ, ττῖθ γου- 
θγ, ἰσομήκης, βϑοπάθχῃ ταυτομήκης ἁρμονία Ῥοπαππηὺ πίτα. ὙΥ 85 
ἀδῆη ὈΪ8 στα Εμαθ γοὸῃ Κ΄. 89 ποοΒ ἔο]ού, βἰπα (6118 ΝΥ Ιθᾶθυ- 
ΒΟΙΆησθα 6118 ποθ, σϑὴς Βδ] ]οθθ ΖΒ] Κουιθίηδίίοπθη, ἀϊ6 
γΙΘ]]ΘΙομῦ δ. ΘΙΠΘΙ δηάθυθῃ 8185 θυ νουθου Ὀοηαὐσίοηῃ 6116 
ϑοβομδρι βἰπα, Τὰ σϑησθη ποὺ ἄθι δὶ Ῥυοϊτοβ ἅρου θεία 
γουβάοα, 16 σϑοιαθίυβοῃθ Ζ8}1] Ῥ]ϑίομβ σὰ δυκᾶγθη, σὰ Κοίπθιι 
Ὀοίτθαϊσθηᾶθῃ ΕΥσθθηΐθβα σοίηνθ, ἀΌθ. πϑομᾶθια 80 ν]θ]8 
ὉΠαΘΙΘ ΘΙΒΌΘΒΘ γὸμ ἄθη Νϑθθγθη ϑηρθϑῦθ]ῦ πογᾶθῃ βἰπᾶ, 
γγογᾶθῃ σγϑίθουθ ΓΠηὐθυβαθμσηρθη 16 6η:8.15 416 Αὐβομ] 5βθ θ6- 
το Κι οὐ ρθη τοΐΐβθθη, 16 ῬΥΟΚΊΟΒ. ΘΙ δἰησθῖπθ Ῥαμξκίθ ἀδΥ 
ΒΟ υσθη Ετᾶρθ σορθῦθῃ μϑὕ. 

Αὐυΐ ἀϊθ υϊψῃτηθύϊβομα Ὠθαΐαπρ ἄθν Ζ8}1 Ρ]ϑίομβ ἔο]σὺ ἴῃ 
Ὀηβουτη Τοχίθ, 16 βοῃοη οὐδ μηῦ πυτᾶθ, ἄθυ ὙΘΙΒΌΘΙ ΟἰποΥ 
ϑϑοιηθύυβομθῃ Ῥαγβίθ]αηρ. Ζὰ αταμᾶθ Ἰίοσὺ ἅδ8. βορβῃ. 
Ῥγ βδρογθίβομθ Ὄγριθοκ, ἄθββθῃ βοιΐθη 510} πίθ 8:4: γνοτ- 
Βα]. ἢ ὈΙθβ65. δυβομοίπὺ αΐ Ξβϑιύθ 41 συπϑομδὺ ΕΣ 510} τοΐὐ 
ἄθῃ Βυοβδίδθθῃ Α(, Β, Τ' ἀπ ἄβθῃ Ὀθίρσθβομυίθθθηθη ΖΘΆ] θη Υ, 
ὃ, Ε. Ῥδμη ἰδὺ δὴ 416 βοῖζθ 4.8 οἷῃ χυοίθθβ, ἄθια δυβύθῃ ἅΠη- 
ἸολθβΒ ΠυθῖθοκΚ δηρο]οσύ, βοᾶϑιίβ ἩΣ πᾶπ οἷα Ὀγθίθοκ 4ΖΓ' τοὶ 
ον Νογγηδὶθ ΑΒ γὸὺ ὑπ8 μΒᾶρθηῃ. 6 Βαεαβὶβ ΖΙ᾽ Ὀοβϑίθῃῦ δὰ 
θη ΑΡβοβηϊύθῃ Β Γ' --- ὃ υπᾶ ΖΒ --- 83, ἄθῃῃ πϑοὸὰ ΕΚ. ἘΠ] Θχα. 
ΥΙ 8 ὁ010]], γϑυ 80 βίοῃ ΒΓ: 48ΒἘ--.48:ΒΖ. Ζὰα 42 μϑνο ποοὰ 
ξὐ ὈΘΙρ ΒΟ ΘΌΘη ὑγογάθη 50116η (ἄθῃῃ ἴῃ ἄθη ἃ ΒΗ] ΘΒ θη Ὀγχοί- 
ΘΟΚΘα 48, ΖΒ. ἰοῦ 4Β:4Γ{--:-28:2Ζ.4, ἃ.1. 4: - 3: 632). 

1) ῬΥΟΟΙΪ. ἴπ 1 Εππ0]. οἴθιῃ. ἸΙΌγ. 427, 24. -498. 6 (ἘὙ166]611). 
ΟΑΝΤΟΚ γου]θ5. 153 168 Εἰ 176. Ῥαυτσ -ΥΊθβονα Π. Αὐἱδταθίίοα 
8. 18. 85 ἢ (ἄοοι δύ 510} “. Εἰ, γοπ 8 86 ἄθν Ηϊπττοῖβ δα Ῥ͵ΟΟΙΣ 
οοτησαθηῦ. ἴῃ γϑρ. ΒΡ] δύ. οα βοῃο611 5. 146 ἢ οὐἹθαϊρύ, ἅφ βύδί 
ΟΟΥ ἀδτηδ]8 ΠουδυβοοοθΌθηθη, τοῦ ΘΒ] μα θη ΒΘ βου θη 
γΘΥΒΘΉΘηΘη ΕἾΡΌΣ Ἰούχὺ α16 Ὀουϊοθ σία ΕἸραΣ ἄθ5 Ῥαύθυῖοβ 
γου]ορύ. 
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χα ἄϊθ δῖοι γουκοιητηθηᾶθη Βυᾶομθ σὰ θηὐἔουποη αἰπᾶ ἴῃ ἄοΥ 
αν ΕἸἼΡΊΣ α16 ΖῸ} συγοιύθη ΕἸΡῸΣ ρσομδὄτγίρσθηῃ ΖΘΆ]Θη τοϊὺ 8. 
τὰ 0 11σ᾽ουῦ ποτάθῃ, βοάϑία ἡππ 41’ -- - 16, ΒΓ" --9, ΖΒ -- 16, 
ΖΙ ---ῶῦ, 422-20, 48 -:12 ρσοΙίθῃ (γ6]. ἀ16 ΕχρϑηζΖαη ρθη. 
405 ἩθγϑυθοΘΌΘΥΒ σὰν αὐ ὑΐοα ΕἸρυσ). Ιῃ 61 νἱϑυύθῃ ΕἸΡΌΤΣ ἰδ 
δι α16 Καὐμοίθ 42 (416 ἀοτὺ οἰ ῃσαζθι ομμθη 150) οἷα ἄρτια Ὀυθὶ- 
60Κ 4ΖΙ7᾽ δ Βμ]1ομ05 Ὀγχθίθοκ ΖΑΚ δηροϊοσὺ πᾶ ἴῃ αἼΘΒΘῚ 
γΟᾺ «4 15 ἀ85 Τιοὺ 4.4 σοῖϑ}}]  πογάθη. Ὀδϑάυτοῃ Κοιητήθῃ Ζὰ 
ἄρῃ [ἄν αἷό αὐτο ΕἸραΣ πϑομρον Θβθηθῃ ΝΥ ουΐθῃ ἤοο 4.41--16, 
42Ζ--12, ΑΚε:21:, ΚΑ -εδκ (α16 Ἰούχίογθ. ἴῃ ἀον Ηδπηᾶ- 
ΒΟ ῦ ἔθῃ]θθᾶθ Ζ88}1 οὐσίθοὺ 5105 ἂὰθ ἄθὺ Ῥυορουίίοιῃ 
ΑΒ: ΑΓΕ ΚΑ: ΚΑ). ὙΥϊοάθγυτα βἰπα πὰπ, τὰ ἀ16 Βυΐομα χὰ 
Ὀθβοιθρθη, 816 δή ουϊθ ἀδὺ νἱθυύθῃ ΕἸΡῸΣ ταϊδ 8 ταῦ] ]σ]οτῦ 
ογάρθηῃ, βοαδίβ ἃ15. ἔἄπθο ΕἸστν οἷη Ὀγοίθοκ Κα ΖΙ" ουβομοιηῦ, 
ἴῃ ϑΙομθια 1646 δοιύθ ἄθη 25 ;8Δοῆθη ὙΥ οεὺ ἄθὺ δαὐβρυθομβοηᾶθῃ 
δοιΐθ 685. ἂμ ουβύθυ δύθ]θ ἴθ ἄονῦ Ηδηαβομυι ἀθουο ουίθα 
Ὄγθιθοκβ δύ, τοῖϑηΐη ΚΙ᾿ τ--Ἢ 1265, ΚΖ --Ί00, ΖΓ ́  -- τ ρο]ΐθῃ. 
θῶ πῦπ, ψι|ι0 ἅ16 ΕἸΚΌΣ Ζοϊρύ, ἀϊθθ6 βϑιθθη 16 ἴῃ συσοὶ ΑὈΒΟΒη θ᾽ 
φουϊορὺ σογάθῃ βἰμᾶ, σὰ ἄθηθι ἀΐθ Νοιτηϑίθῃ 42, 4.4, ΒΑ 
ἀ16 τοϊϑύίθγθη Ῥχορουύίομδ]θη ἀδυβύθι]θη, 580 δύ μϑι θη ΜΙΣ 

Ζ7᾽ -- 2Ζ8Β- ΒΓ --48.-..-51, 
ΚΖ-- Κα-} 4Ζ--64-Ἐ 86, 
ΚΙ ΚΑ- ΑΓ ---.80 -Ἐ 4δὅ (ἀδ8 ΖΘ θΙοἤθῃ σπ'. 

ἰδὺ ἴῃ ἀογ Ηδηἀβοδυ! ἀαβρο 161). 

ΝΌΠ ΘΟΥΙΠΉΘΥΗ ΜῈ ὙΠ8, ΟΔΙ5 1ῃ ὅθ᾽ γουῃουρθμθηάθῃ γι νῃ- 
τηϑυϊβομθῃ Πατϊθσαμπρ 8 ἄθτα ἐπίτριτος πυϑιμήν 16 Ῥτορογύΐοῃ 
21:80 -Ξ 86: 48-- 48:64 οηὐν!οκοὶῦ ἀπὰ 27-Ἐ 48 σὰ Τῦ, 86-- 64 

χὰ 100 Ββυχητϊαϊοσῦ πόογάθη θα: ΟἸΘΒΘΙθθη ΖΘΒ]Θη 5ἰπα ΠΙΘΥ 
ἄυτοῃ φσθοιηθίχγίβομθ Ζϑι μα ΠρῸμ δὰ ἄθη Καϊμϑίθη 8 υπᾶ ἢ 
Ὧἀθ5. Ῥγυμδρογθιβοῆθη Ὀυϑίθοκα θηαὐμψιοκοὶῦ ποτᾶθη. Ξθηθη ΜΙ 
ΘΘΠΘΌΘΥ Ζὰ, 850 Ὀϊούοῦ ἀ16 ἐηΐο ΕἸΡΌΣ ΖυρΊοι ἢ ἀ16 Τιὔβαπρ' ΟΥ̓ 
Αὐΐραθθ  πϑομάθυη οἷι Ὀγθίθοκ, ἄθβϑβθῃ βοιύθῃ βίο τὶ 8:4: ὅ 
νου δι ύθη, ἄυτοθ ἀ85 ἃ5 ἀδὺ ὥὔριύζα ἀθβ. γοομύθῃ ὙΥῚΏΚΘΙΒ. ΖῸΓΣ 
Ἡγρούθῃυϑο σοὺ Τιοῦ τὰ σοὶ ἄθια ουβύθῃ ΒΒ Ώ]1086 Ὀγθίθοῖκθ, 
ὩΠ6 σοῖο 1666 5 ΤΟΙ] γθιθοκ ἴῃ ΒΗ] ΠΟΥ 6186 1π σϑὶ Ὀ16]- 
ΘΟ χουϊορὺ πογάθῃ 1ϑὺ, βπα α16 ΚΙθιηδύθη σϑησχθ σοι ΥΥ ουΐθ 
ΒΟΨΟΙΙ [ὧν ἀ16 ϑθιύθῃ αἀ685. ουβύθῃ Ὀσθίθοκ 815 δύσῃ ΠῚ α16 
ϑοιύθη ον ΤΟ ΘΙ] ἀγθίθοκο χὰ πη αθῃ." 

ὍΘ᾽ Νάιοωθ ἋοΒ Αὐΐουβ, Ὀ61 ψϑίομθιη ῬΎΌΚΙῸΒ. 16π6 ἔἄηΐ 
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ΖΘΙΟΒαπροα ἀπᾶὰ ἄορ συροῃδιροα Ταχὺ νουρο μάθῃ δύ, ἰδὺ 
ΖΎΘΥ Ὁ. 42. 10 ἴῃ οἴπου Τοκθ σοὰ 9 Βυομδίαθθη ροβομνσαμαθῃ : 
ἄοοῦ δ δὺ δὲ β1οῃ. στοτῦ ΘΙ ΠΙΡῸΥ ὟΥ ΔΕΤΒΟΒ ΘΙ] ΟΒ]οΙῦ ΊΘΟΘΥ ΠΘΥ- 
βύ6]10η. ΝϑῸΒ ῬτγΟκίοβ 64, δ. Βα Νοβύουϊοβ τὸν περὶ τοῦ 
ὀρϑογωνίου τριγώνου λόγον ἀπόρρητον δὴ8 11οὐ σοθίθ!]ῦ. ἘΠ 
τγῶν ατοίβναίου ἀθ5 Ρ] αὐδυόῆοβ απα Ἰοὐύχύογου ΠΘαγου ἀθ5 ῬΥΌΚΙΟΒ. 
δοίζθῃ ΤΥ, σϑηζ ὈΠΡΟΙΔΕΡ, νόοτὰ Οτοίβναίου σὰτὰ ΕἸ ΚΘ] Ζυχοῖ, 
ὉΠ γοϊὰ ΤΙΘΏΥΘΙ Ζατα ΠΟΒΏΙΟΥ οἷπο Οϑηθγδίοη, 850 ΜΓ ὉΠΒ 
Νοβίοσίοβ ἀτὰὼ οὑγὼ 100 9876 ἅ]ΌΟΥ 815 ῬΥΟΚΊΙΟΒ θυβοβθίηθη, ᾿ο- 
Π80} α65 οχβϑύθσθῃ ΒΙὐθζθιῦ ἀτὰ α16 Μιδθ ἀ68 4. “τ υπάθυίδ 
116 ττῦσταθ. Νύμ σῖτα Ναδίύουτιοϑ σορ ῬΥΟΚΙ͂ΟΒ 64, ὁ 815 δ' ϑεῖος 
ὄντως σορυίθθθῃ ἢ. δὴ. ἀθὺ 5΄06116 δΌΘΙ, τὴ ἋΘΥ ὙΙΣ 685. ΨΟΥΒΘΥ 

᾿Ζὰ ὑμαη Βαίθῃ, ᾿δὺ 68 (42, 10) ὃ μέγας ......... σόνθθθπ; ΟΘΥ 
ΔᾺΝ ἄθιη ὀρϑογώνιον τρίγωνον τοὴῦ ἄθῃ Καὐμοίθη 8 υπὰ 4 α16 
ΖΔΆΪΘΩ 21. 86 ὰ. 5. γγ. ὈΪ5Β 100 οαὐπιοῖκοιῦ μαῦ. 8011086 4150 πιοιῦ 
61 αἴοβου πχὄγξοσαηρ ἄΡΟΥ Ὀθβομάθυθ ἘΠ σΘμΒομ θη ἀθ5 τϑομῦ- 
᾿Π]ΚΠ σοὶ υθίθοκϑ Εἰηύου ὁ μέγας ἴῃ ἄθγ Το σὸμ 9 Βυοὶ- 
βύθ θη ἄθυβθὶθθ Αὐὖον σὰ ουράμηζθη βίῃ, αθὺ σομ ῬΥΟΚΙΟΒ ὙΘΙΟΥ 
παηΐθη 815 ΟΥΆΒΒΘΥ ΟἾΠΘΥ ΑΒΗ α]πηρ περὶ τοῦ ὀρϑογωνίου 
τριγώνου ἀυτοῃ ὁ ϑεῖος ὄντως ἈΘΥγΟΥρΡΘΒΟΌΘη τἱτα 

ΑἸ ἀϊ6 ΕἸρσύχθη ἀθ5 Νοβύουϊοϑβ δαῦ, 16 ῬυΌΚΙοΒ 40, 26 15 
42, 9 Ῥογϊομίθῦ, οἷπ οονίθθο Ῥδύθυιοβ, αθῆβθη ἘΡΟΟΒΘ Ζυῖ- 
ΒΟΒΘη Νοδύουϊοβ πα ῬΥΟΚΙΟΒ σὰ βϑύζθῃ δῦ, δῖπθ βο ἅ]ουδῖθ 
ΑὙΒΥΘΟΒΠαηρ ΘηρΡΘΚΩὔΟΙ, α16 1θΘάοο! σομ στοίβουα ὨἸβυΟΥ ΒΟΠΘΏ 
Τηΐθυθθθθ ἰϑῦύ, 61] 516 Θἷπθ τὴ αγοὶ 18 ὙἹ ὺ Φϑυβυπαθγίθ νῸΥ 
ἅθογ ΝΙθαρυβομτι αἀ05. ταϑύμοιη δ βοῆθη ῬΘΡΥΥΒ. σοη ΑἘΚΗτηΐτη 
Ζυ ἸοΚΊ!Ισθηαθ ϑϑιησααηρ γῸὺὴ ΒΘΙΒΌΙΘΙΘ ΖῸΣ ἄργρἑβομθῃ 
ΤΟΙ Πρβυθοβησπρ' Ὀἱθίθῦ. Ὁ Ὅϊ10 ἔθ ΕἸΡΌΣ ἀθ5 Νϑβύουοβ ψῶΓ 

1) Καν ἀάγδαΐῇ (06, 2) σιγὰ δαΐ ἀθηβθίρθη ποομχηδ]5 ἀῦτοι 
ὁ ϑεῖος ἐκεῖνος ὙΘΥΜΤΊΘΒΘη. ΑἸΘΙ γϑυβοβίθαθη νομ ἀΐθβθιι (ν]8]- 
Ἰοιομὺ βοίῃ ϑόῆη, 16 ΘΟΒΟΕΙΙ, τη [ηα6Χ ϑαοίογαχη, νοιταυζοί)᾽ δύ 
08] αθΓ 824. 13. 82, 4 ογϑμβηΐθ Νεστόριος ὃ μέγας ἁνὴρ 
ἱερατικός σΘΎΤΘΒΘΩ. ΠΝ ὙΓᾺΣ ῬυΙθβίθυ 1 οπθη δ άθα ἀπα μϑύΐθ, 
ψ 16 ῬΥΟΚΙοΒ Ὀθριομίθῦ, μικρὸν πρὸ ἡμῶν ἴτι ῬΟΤΩ Θἷπθ γΟΥΠΘΒΙΩΘ 
θάᾶτηθ, Ἃ16 510} οἰμὈ:]ἀοῖθ νοιβομίθᾶδπθ Ξβναΐθῃ ἄθυ ᾿Β66θη- 
πϑπἀθυιηρ, ἴῃ. Μριβομθη- ἀπ Του κόρου αἀυτομβροιαδομῦ Ζὰ 
ΒΘΌΘῃ, ἀυτοῃ βαρρθοδύνο Βοβοην ὄγαπρθη οΘ 6110. 

2) Βαιτ 16 Ῥϑργταβ τηϑὑβότηδίίαπο α᾽ ΑΚΒΙαῖη, Μότα. 
ῬΌΘΠ1ό5 ρῶν 1ὼ ΜΊββιου. δυομόο!οριαθθ ἔγϑηοαΐθο 88 Οαίτο ΙΧ 
ἴαβο. 1 (1892), 18: Τστϑοη 16 Ε]θιαθαΐθ ον ἄρυρἑβομθῃ 
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ἀύγοι Ηϊησαβάστπρ ἀμ]! Ομον Ὀγθίθοκο σὰ δἴπθια ουθύθῃ Ὀγοὶ- 
Θ0Κ 48Γ οπίβίδπαρῃ (ἕ. 40, 28---27), βοάϑιίβ χυ]ούσὺ 'π ἄθτῃ 
Ὄγριθοκ ΚΖΓ' 1646 δεῖϊία ἄθῃ 2ὅ ϑομθη Ὑ οεῦ θυ θη βρυθοηθη- 
ὅθ ϑοιΐθ σοῦ 48ΒΓ' μαϊθ. ἘΠΡ Ἰᾶρ' πὰπ ΒΘὮΣ πᾶ6, ἀδδ γῸΠ 
Νορύουϊοβ. δὴ ἔὐπέρου Ξ[6116 σορη]αθῦθ Ὄγθίθοκ 8415 ουβίθβ, ὑπ 
ἄθϑβθα δοιΐθῃ αοὺ Τρ ῖη8 πϑοὴ σἹϑίοῃ 8, 4, ὅ σὰ βούζθῃ, Ν86}- 
ἄθια αἴθ Νουτωδῖίθ ΖΑ ρθζορθῃ Ὑὰ1, Ὀθυθομηθῦθ τη Ζιιδυϑὺ 
ὭΔΟΒ αοὺ Ῥτγορουδίοη ΚΙ᾽:ΚΖ-- ΚΖ: ΑΚ, ἃ. 1. δ:4ἀτε 4:8, 
ἄθῃ Αθβοδηῖ Καὶ 4 - 8:1, ἀδὴπ ἀυγΟς οἴμθῃ ἀμ] Οη θη ΑπβϑΐΖ 
ἄθῃ Αρβοβυῖτ 4Γ΄᾿ -- 14. ἀ16 Νοιτηβϑ]θ Ζ Α͂ --- 2.2. πᾷ 80 ἴουὺ 
6 ἄθδυϊρθῃ ϑύΐζοκθ. Ζυϊοίχὺ ψυτάθ, ἀτὰ ἀϊθ ΒΟ ὑρκοῖν ἀρθὺ 
ΑΌΡΒΥΘΟΒπσηρΘ σὰ Ὀορυδιρθη, 1666. 80 ϑυτηϊ θιο Ὑ͵ουῦ ταὶ 
2ὅ τοῦ] ]ρ]ἰχίονῦ; ἀἄδηη τησίβίθηῃ αἰθ ἅθγ Επθη ΕἸΡΌΥ ἀθ8 
Νοβέουϊοβ ὈΘΙ ρου Θθθηθη Υ οεΐθ Βϑυϑαβκοϊητηθη, Ζ. Β. 

ΑΓ -εὶ 9 »« 2 --᾿ 4Δδ α. 5. ψ. 

ΘΊθβθα Θ᾽ θη ἤ8 0} ῬΥΟΚΙΟΒ (40, 27), (δᾶ οτθί., πϑιηθηῦς- 
110 Ῥαύθυϊοβ (42, 9) ΘΙ πρΌΒΟΒ] ρθη, ἀδθοὶ ἃροὺ βαὺῦν ἀθὺ ρ6- ᾿ 
τηθίηθη ΒΡΐΟμ6. Ὡϑοὴ ὥργρύίδομου ᾿Ὀθομηθηρβυγθῖβθ ΘΙ ΒΘ. γῸΠ 
Ἐπ μοΙὐβύθι]θη, μόρια, δηρανγαπᾶοί. ἢ 16 ἴῃ ἀον Ἡθηαβοθυην 
δι Βθορβύου 5[6116 ἀθου]οἔδεί ΕἸΡΌΣ, νου! θη τὺ ἄθιὰ Τ᾽ χῦθ 
Ὁ. 40, 21----42, 8, χοὶρὺ ὑγοῦζξ οἰ ρου ΒΟΒΥ ΘΙ ὈΓΘΒ]ΘΥ 5 ἀθα 0} σο- 

ΤΟΙ ρθυθομβηῦσηρσ, ΑΌΒδμα]. ΟΟΥ ῬΏ110].-1ϑύ. ΟἸδβθθθ ἀθν δ΄ Β. 
ΟΘΆΘΙ]Β6}. ἄρον ὙΥΊΒΒθηβοι. ΧΎΤ ΝΥ. 1 (1898), τ, Ὁ16 Βομυ- 
ἄρ ἀθβ Ῥαργτυβ σϑίβθη δαΐ ἀδ5 7. οὗον 8. Δ γυπαογῦ, ττὺ- 
Ἠΐπ δι ἀδ8 Εἰπᾶθ ἀοὺ Ὀγζθη  ]βοῆθη οὐθὺ θη Απΐδηρ ἄρι 
ΘΙδἸβοῆθη Ηθιυβοθδ; Εἴη (ρα. 14 [). 

1) θ᾽1΄6 Βθοβηῦθηρ ἴῃ ΕἸΩ Θ᾽ βύθι! θη (Οὐδιητη Υ ἄσηθη) Ὀ6- 
Ζοιοδποὺ Ῥυοκίοβ 40, 80 ἡ σοθδὰ ἀύτοι ἔλαβον τοὺς ἀρυϑμοὺς 
ἐν μορίοις τισὶ μονάδων, ποτα οΥ 42, ὅ ἢ, τοϊδ ἄρῃ Ὁ οσίθῃ 
ἔλαβον... τὰς πλευρὰς ἐν μονάσι καὶ μορίοις δὺΐ ΖΔΒ]ΘΗ, ἀ]16 
δὰ8 Οδηζθη απα ΕΠΗΗ Θ᾽ ὑβύθ:] θη σοι!ϑομῦ βἰπα, Βἰηνοῖθῦ. ὙρΊ. 
ΤΆΧΑ]. ἴῃ ΝΙΟΘΟΥΆΔΟΒΣ αυϊΐμτα, Ἰηὐτοῦ. 11, 10 ἢ, (ΡΙ5061}), Ησττβοε 
ἘΠθυηθηΐθ ἃ. 5. ΨΥ. 8. 22. 

2) 1686 βἰπᾶα σοῖὴ ἩΘΥΔΒΟΘΡΘΙ ἀπαᾶ την ο] ΘΙ Ομ σχοῖςὶρ, πῖθ 
510}: 8. Ὁμβουτη ΒΥΙΘΙΘΟΙ561 οὐρα, νουθθϑθοεῦ σοσᾶθη. 16 
δα ϊγθομῦ βύθμθηαθ Καὐμθῦθ ἀθν βθοββύθη ΕἸΣ (85. 41) σοῖρὺ συσϑὶ 
Βοιβοιυ θα, Ι͂ῃ ἀθὺ ΟΌΘΥΘη δῦ βύαυ ε΄ εἰ, ᾿γὰβ τς - ᾧ Ὀοαἀθαΐθῃ 
σγᾶταρ, σὰ ΒΟΥ ΘΙΌΘΗ ὑδ΄ τες τἶς  ἀδπῃ δῦ ο΄ γ΄ νογἀουὺ δ οε΄ τες τἶς. 
ἴῃ ἀδθὺ απύθσθῃ ΒΘ βου ᾿ἰϑῦ Καὶ χὰ {πΠσθη (νρ]. απύθῃ 5. 411) 
απα βὐαδῦ (ε΄ ζὰὰ Βο,γ  Ῥ6} ἐδ΄ ν' --- ἷς τς. 16 χὰ ἄθιῃ οὐβϑύθῃ 
ΑὈβομαῖθ ἀοΥ Βδβὶ8 ΟΥ βοοββίθῃ ΕἾσυσ σϑηδιίσα ΒΘ ΒΟ τ 
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Ὠὰρ, ἜΘΙΟμ6 Ζϑη]θη ὃῃ 7θᾶογ 6110 σοιηθίηὐῦ βἰπά, 8ΌΘΙ 10 
ΕΊραν 586] 08ὺ ἰδὺ νογάθιῦ; ἀϊθ 1|π8 5168. ϑυμβορθηᾶθ Καῤμθίθ 
τηῦ!β νου κῦσχὺ ἀπ ἀϊθ ὅπᾶθγο Καίμοίθ, σϑίομο ἀ16 Βδβ18. ἀθ8 
Ὀγοίθοκβ ὈΠᾶρθὺ, νουϊδησοιὺ σογάθη. Ἐἴρθη ὙἹ ἄδπη ἀϊθ 1 
ἄου νἱογίθῃ απᾷ Εἰπθη ΕἸΡῸΣ ρσοσθῦθηθη Βυοβδύαρθῃ πηζα, 80 
οὐδ θη τἷσ ΖΚ 815 Βαβὶβ, ΖΙΙ᾽ 815 δυΐγθομῦ βίβῃθπαθ Καϊῃρίθ, 
ἀπᾶ πὰπ βὐϊτητηθη ἃϊθ Ὠ8η ἀβοΒν 108} Ὀοϊσοῖσύθῃ ΖΔ] θηνγοσὺθ 
580 τοῖῦ πἰοδύ Ὑου θυ θη5856. 516}. ΘἰηρΘβοΒ ]ομθη μᾶρθῃ (ΕἸρΡ. 8). 

Γ. 

- ’᾽ ’ 

(ατξδ 08 

-- τ Β 

α γ΄ ιε΄ κε Α β8 κ' ο΄ Κ 

ὃ 

δι νου ϑἔθεαπρ ποι ἰϑὺ 68. πίομῦ σης βίομθυ, Οὐ Ραΐθ- 
γίοβ δυίβου. ἄρῃ ΖϑΏ]οα σὰ ἅδη ΑὈδομηίθη ἀθὲ οίθθη δοθῇ 
ἀϊο δΥεοῖία 8, 4, ὅ ἔν ἀΐο σῶμα ϑοίθθα Ὀοϊσοῦαᾶρυ παῦ. 1)8 
Ἰράοοῃ. δὰ ἄθι β 8116, ψὸ ἴπ Ὄπβοτου ΕἿΡ.. 8 ἄθυ σϑοτθίμιβοιθ 
Βυομβίαθθ «4 βὐθμῖ, πὰ ἄρον Ηδη βου οἷα ξ, ὑπᾶ 8 ἄθὲ Β8815 
βἰανε ἄρα Βυομδίαθθηβ Δ οἷῃ ὃ 5108. Βπᾶθρῦ, 580 Κπη νἹθϑ]] θοῦ 
ΘΌΟΘΙΒ ἅ85 Κ, ἄδθ ἱπ ἀθν Ἡδηἀβομτ νὸν ἄθπῃ ΖΘΒ]6Θη, ἀ16 ζσὰπὶ 
ἀπίογη ΑΡΒοδαλία ἄον Καὐύμοίθ ΓΖ ρομὄγοι, ροϊρο αρὺ δύ, 818 
ΘΟΒΤΘΙ ΘΏ]ῈΥ ὑοῦ γ ρσοάθαϊοῦ ποτᾶθθ. ὈὌϑηθυ 806 108} σὰ 
ΕἸρ. 8 ἀϊο ΖϑΒΙσοϑίομθῃ γ, ὃ, ξ Ὀοϊροδίρυ ἀπᾶ ἀῦτοῦ ΚΊθιπτλθτη 
ϑησοζοῖρύ, ἀδ5 516 χὰ ἄθῃ ρᾶπσθη βϑίύθη, πἰοδῦ σὰ ἄθγοῃ ΔὈ- 

Βομβηϊῦθηῃ σοῃδτθῃ. 
Ἐπ ἔοΙρσὺ πὰρ ἀϊ6 [Ποϑυβιομῦ ἄθυ σὸμ Ῥαίουῖοβ ἐὰν ἀϊθ ΔΌ- 

᾿ΒοΒηλῦθ θυ βοίδθῃ δαβρογθοβηθύθῃ δ θυΐθ: 

ἰοὺ Ῥοὶ ἅδι δυϊβρυθομβοπᾶθῃ Ῥαγθ]1611Π1π16 δηρθτιηογκὺ: 416 Ζοίομθπ 
(εξ οε΄ ΆΥΘη Ζὰ νουθοββουῃ σὰ ἐδ κε΄. 
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ΓΒ-εβίπιῖ, -- ἃ κε΄ οε΄ ἢ), 

ΒΖ ---4ἀΨδι-. 128-- 8 γ' κε΄ ν΄ ὅ), 

Ζ.4---38---111-- ἃ γ' νε΄ κε΄ ὃ), 

Α4Κ-ε:βξ--- 214--- β8 κ' ρ΄ 9, 
ΓΑ- ὃ -οῦῖ. --ὰϑ δ' κ' ἢ 

ΑΚ - --ϑὲ -εγε, 
᾿ ΑΖ2--ἰ|5) - 2} --- βγ' ιε΄. 9). 

Αὐἱβογάθχῃ 51:η 4 ΠΟΘ α16 ἔο]ρθηάθῃ στη θη σορ Θδηζθη ἀπά 
ἘΠ οΙὐβύθ θη δαβοουθομηθί ἢ): : 

ΓΒ-ΒΖ--ΓΖ, ἃ... 1. ἀς Ἴχ1κ ὡς ας - 8, 
Ζ4- 4Κ--ΖΚ, ἃ ἰ. 11 ὡς ὡς -Ε 38 ἐς τῇς -- 4, 
ΓΑ-ΑΚ-ἴ τ, ἃ. 1. 111. «,.- 81 - δ. 

1) Εθηβο ἰδὺ ἄθυ Βυ ΘΒ -ἢ, βοθοι ἴῃ ἄρτια τηϑἐμοιηϑἐ θοῆθη 
Ῥαρυτὰβ ΒΒἰπα (ὐομ θη 0. ἀ65 ἄργρἑίβομθῃ ϑομγθῖθθυβ ΔΒτηθβ) 
τη. (85 4. 1700 ν. Οἢγ. σϑυϊορὺ σοτάθῃ. Ἐπβενιοηπ ἘΠῚ τηδύμϑτη. 
Ηδηάραοι θὲ αἰύθα Αργρίου 5320. ἴΠροσ ἀϊθ ἘΡόοθμθ ἄθβ Αχηθϑ 
γ6]. Ηστσβο ἘΠθιηθηΐθ ἀοὺ ἄρσγρὺ. ΤΟΙ ΠρΡΥθομπαπρ 11 ΕΣ 

2) δὴ π8ο} ἄθῃ Β!6ρ6]π ἀ6᾽ ἄσγριϊβομοη ΤΟ] ρΒυθ Ομ ηρ' 
. . 15--50- 10-8 ᾿ 
ἰϑὺ 48 τοῦ 6 ουνοιοσὺ ὑπὰ 188 Ζὰ τεῦ αροίοι πτου- 

ἄθῃ. 16 Ῥυυγοϊζθγαμπρ' τοῦ 4 πχᾶγαθ βέαὺ οἴμοι νἱθυρ]  αγίσθη 
ΒΘῖμ6 σομ ΕΠ οΙ βύθι]θη οἷπο Τα ο]οατίσθ ουσθῦθη ΒδΌΘη. 

8) ΠΟΥ σοπᾶρίο ἀἰθ Εγνγοίξουθιηρ ἄθθ ΒυθΟμθ5 σὰ 383 υπᾶ 
αἴθ. Ζουϊοραηρ ἀ05 ουνγϑι θυΐθῃ ΖΒΒ]οῦθ ἰπ 9 - ὅ -|- 8. 

4) Νδοβάθιη 4 τοἱῦ 4 ϑυνοίνου τᾶν, ἰδϑὺ τ τ ὅ0-5-Ε1 
: 100 

δοβϑίχὺ σόοσάθῃ. Ὑουύθη 8 ρου (6 1] αΐ θέμα Κἰθίπογθῃ ΒΟ] [8- 

ὭΘΠΠΘΙ ΕΠΒΥΘ μα) πᾶσ ἀϊθ Οτπαρρίθυθμρ Ὁ ΕΑῈΞ το Σ ἐς τὰ 86- 

γΘΒΘ., 61η ΕΥΡΘὈηΐΒ, ἀδ5 ταϑη δ 0} ἄυτοι ἀϊθ Ετυγοί οσαηρ τοῦ 9. 
ουτϑιομὺ παρθη στγαθ. ἴὐθοὺ ἀ16 ἄθιι βοΒ] ΒΘ ΠΘΥ Ζαϊκοιαχηθῃ θ᾽ 
Βραθραύαμπρ' νρ]. ἘΠοτηθηαΐθ 8. ἃ. Ο. 148. 181. 

ὅ) ΠΙΘβθῖρ9 (808 ἄν Εἰγυγθι θυαπρ' τοῖδ 4 ΠΘυγουρορϑηρθῃθ) 
Ζρου]θριηρ' θυβομϑιηῦ ἴτὰ Ῥῶρ. γομ ΑΚΏτηΐτη 3, 986. Ὁ]6 τυΐηΐτηϑ]6 
Ζρυθραπρ πᾶταθ 1 ἃ τς ρούγθϑθῃ βϑίῃ. ἔἰροὺ ἅϊθ νορ ΑἩτηθα 
σονϑ]θ Ζου]οστιηρ νρ]. Ἐ]Ποιηθηΐο 838. 88 ἢ 

6) ΕΡΘαθο ἰδὺ ἄθὺ Βυιοῃ ἃ σουϊορὺ πογᾶθη σοὰ ΑΒτπΘΒ 
(ἰαύμοια. Ηδηαῦ. 5. 18 ἘϊΒΘΏ]ΟΒΥ) ἀπᾶ ἴῃ Ῥαρ. γορ ΑἈ τοΐπι 
5. 2ὅ. ὙρΊ. ἘΠοιηθηΐθ 168 ἢ 

7) ΑΒΒ]1Ομ6 ΚΠ ταχη] θυπη ρθη 51π4 ἘΠ]Θχαθαξα 42. 85. 112 ἢ. 08. 
ΑΒγαθ5 Ὡϑομρονθβθη πογάθῃ. 
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Ζὰ ἄσα Καρ. 40 ἅθν Μέλισσα (ὃ. 66---Τ0), ἀ85 ὈθτΙοΙΐβ νοὰ 
βϑ'ομο611 νουδδα ον τᾶ, μδ06 ἰοὰ 1ῃ δἴπρθιη ΕἸΧΙΚυσΒ6. Ζὰ 
ἄοθβθῃ ἀὐβρσᾶθθ (85. 140---142) οἰπῖσο Ἐυδαογαπρθη σΘΡΘΌΘΗ. 
16 6116. ϑὺβ ΨΘΙΟΒΘΥ ῬΙΌΚΙΟΒ ΒΊΟΥ σοβοβόρ Βαύ, ζοιρὺ 
Θἴπθ 886 γουνδμπαβομϑν τοῦ ἄθιη ἀδγηϑ]5. ὩΟΟᾺ ἀπ θἰζϑηπύθῃ 
Κορ. ΔΕ; ἄοομ ἰβὺ Ἰϑυχθθσθβ νγϑῖῦ ϑυβΠυ ΠοΠ 6. πᾶ ἴῃ ἄϑν ππύ- 
ὙΠο καθαρ θυ θἰμζθίηθη ΖΒ]6Ππ Ζυν ΘΙ] ΒΒΙΡΌΙ. 

Εχκπρ γι ὟΥ. ΚΡΟ]]. 

Ζὰ 5. 218,11 

ῬΙαύου οἱδϑοὺ τορ. Χ 61655ᾳ. πίομβὺ αἷ6 Νϑδιηθῃ ἀδι οἷῃ- 
ΖΘ] ηθη Ρ]ηθίθηβρμδγοη, βοπᾶθηῃ πὰ ἀἰ6 ΕἌΣΡθη υπα ἀἷθ6 
τι βθηνθυ Ὁ] 1556 Ἰῃσου ὈΙΟΚο. Ὀδῆϑοι δι δῦ 5108 [ΟΙσθηᾶθ 
ῬῬΟΙ μοι ο]ρο ἴῃ ἄρῃ ἘΕπὑουθσηρθη ἄθὲ ρμὅσγθη σοὺ ἀθι Εχαθ 
ΘΟ] 1οίβθη, ἀ16 σϑησ σὰ ΟΟΥ ἴτῃ Τίτη. 888 βὑυϊτητηῦ (νο]. Ἡσιτθ ει 

ῬοΙ Ῥαυτσ -τββονα Π 1844, 60): 

1 ΕἸΧΘΙΘΥΒΡΒὅΤ6 ὅ ΜοΥΚυΥ 
2 ϑαύασῃ θ γοῃῦβ 
8 Φαρρίδου 7 ϑομη6 
4 ΜδΥ5 8 Μοπμά. 

Ὗγαὰ5 ἄδρθρθὰῃ ἀϊθ ατδίβοηνου δ] 5856. δηϊαπρίθ, 80. ἴϑπα 
ῬΙΌΚΙΟΒ γαγϊδπίθα ἱπὰ Ρ]ἰοπίαχὺ: 65. σϑὺ δἷπθρ δ] ύθτθ [ιϑϑαχῦ (α) 
ὑπ οἷπθ Ἰἄπροεθ (Ὁ), ἅϊ6 5ῖοῃβ. ἴπ ἄθῃ πϑὸ8 κῶλα δοροίθι] θη 
Ἠ55. ἕδπα (νρὶ. Ῥχιασζσκο 61 Ῥαάύτν - ὕτββοσα ΠῚ 960, .21) υπὰ 
ΘΌΘΗ ἀ16 ἀμβοχοσ Ηβ5. δῦ (10 ογᾶπρ 1π. δβίθισθπάθυ ΕὉ]Ρ6): 

α ὃ 

1 ΕἸΧΡΙΘΥΠΒΌΒΒΙΘ 1 ΕἸΧϑΘ θυ ΒΡ ΠΥ 
 ϑΟΠῺΘ 6 νρϑῃῦβ 
8 Μομα 4 Μϑῖϑ 
6 οηυβ 8 Μομὰ 
4 ΜδΥβ 7 Βομη6 
8 “ΌρΡΡΙ1ὍοΥ δ ΜροΥκὰΡ 
2 ϑαύασῃ 8. δΌΡῬΙΟΣΥ 
δ ΝοΥϊαν 9 ΘΑ ΧΗ. 
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ῬΙΟΚΙΟΒ ταθῖηῦ παπ, π8 08 ἄδν δ]ύογθῃ ΠιΘϑαγὺ (α) ἔοΙσύθῃ ἄϊθ. 
ΘΡΒδχθη ἴῃ ἸΠΥΘΥ ΌΙΟΙΚΘ ΘΌΘΩΒΟ δαϊ οἰ μϑη ον 16 ἀ16 δὴ ἴππθη 
Ῥοΐοϑυρύθη ϑύθυπμθ ἴῃ Ἰῃχοῦ Οτδίβα; ἢν ἀαγθον Ὀδδίθμθ οἷῃ 
ΖΜ ΘΙΘΙ, ΟὟ πίοδὺ Ὑἴϑηυβ νἱθίσαθην στοίβου. 561 818. ἀθὺ Μομᾷᾶ. ἢ 
ΠῖΘ ἃπᾶάθγθ [μοϑαγὺ ἀδρορθη ἔ0]ρ0Ρ6 ὙΨΔΒΥΒΟΒ ΘΙ 110} ἄθη Ὠ188- 
ΥΘηΖΘ Ζ.ΙΒΟΠΘη Βχαπᾶπο ππᾶ Εταΐρεηθ ἀθὺ ῬΙδηθύθη, τνγϑὶ] νοι 
ἀϊοθοα α16 ΠΊοΚο θὲ Ξρμθτθη ΔΌΒθηρΘ; 8]] Υαϊπρθ βὐϊπητηθ α16 
ΠΟΙ ΒΘΉΟΙρσΘ ποῦ σης σὰ ἄθῃ ΒΘοΟ δομύσηροη ὅρου βρβθυθῃ 
Αβύγομοζηθῃ (81 Θ΄ θδύθῃ ποὺ σὰ αοΥΓ ΤΏΘΟΙΙΘ νορ ἄθῃ ἀνε- 
λίττουσαι). 6άοοι Ὸ]σα Ῥ]αύοῃ "ῸΒ] ἄθῃ Αϑύγοποιηθη ΒΘΙΏΘΥ 
Ζοϊὺ (ὃ. 219,29). ὕὔυιρϑηβ πϑ θη 5108 ἅϊθ ἄπρογθη Οθ]θμγίθη 
τη. ἅ16 ΠΊΟΚΘ ἀθν ὅ'ρῃδγθῃ πιομὺ σϑομὺ ρσοκαχοιπογῦ (5. 292, 4). 
16 πὰπ Το]σοπᾶθ Ετὄχίοσπηρ (5. 222, ὅ 8) 1ϑὺ οὔνγαβ ἄπῃκοὶ. ἅ8, 
ῬΥΟΚΙῸΒ. 685. ἄθιῃ 1μοβον Πρου]διίθυὺ, ἄθη θα δἸθΖυβϑιητα θη ϑηρ' 
Βουχαβίθ!] θη. Καῆπ ΔΡῸΥ Κϑύτη δηᾶθυβ νϑυβύδπαθη ποθ 815 
80: 616 ϑρδύθγθη Βαῦθῃ ἅθου ἀ16 Ὅϊοκο ἀον ὥρμγοι Κϑῖμπθ Ὀ6- 
βὑϊχηγηΐθη ἀησϑῦθη σριηϑοηῦ. ΑἸ]ογαϊηρΒ βοβίθηθη οἰπθη ἀῃ- 
Βα! θραμκὺ ἐν α16 Βοβύϊωητηθηρ' αἰθ]θηίσθη ΖΦΏ]Θη. σὰ οΘΌΘη, 
Ἄ6]6Β6 [ἅν αἀδ5 Ὑουδ]π15 ἀοὲ Ῥυϑαϊθη αἀοΥ ἘΠΡΙΟΥ ΚΙΘ χὰ ἄθηθῃ 
αθὺ Θχοθη τ βοῆθη Κυθβθ σοὰ θη Αβίσοῃοσηθη σορθΌθῃ πὔσχαθῃ. 
ΑΘΥ δύο αἴθθο ΗΟ υηρ 506116 5108. θ61 πᾶπογου Βοιγθομίυῃηρ' 
818 ἰγάρουιβοῃ Ὠουϑαβ; ἄθηη 88 ἄθῃ ρου! ἐπ] ] θη [0106 

1) Ὅθεν α16 ατδίβο ἀν Ῥ]ϑμημθύθῃ ϑαίβου δόηπθ πα Μομπα 
ΒΟΒΘΙΏΘΩ. 5108} βοηϑὺ Κοὶπθ ἀῃρθῦθη Ζὰ πάθη; ἄρον α16 Β Ιῃθη- 
ἔο0]ρ6 νρὶ. Ἡσυτσβοη Ὀ61 Ῥαάυτν - ὕιββονα Π 1888 Η᾿ 1886 ἡ ΟΡ 
ὍΠΒ ῬΙΌΚΙΟΒ τοὺ ἄοΥ Τιοϑασὺ ὦ ἄθα θοδύθῃ ῬΙαἰλούοχὺ δυΐϊρονϑασχὺ 
Βαὺ ἴῃ ὃ ἰϑὺ Ἰγρθῃᾶ Ὑ 6 γαύϊο ποὺ σὰ ουκοππθη ἀπᾶ 
ῬγοκΊΙοβ᾽ Ηθυυτσθάθυθιθη σοίσρῃ, ἀδίβ ὨἸθυηδηα ταῦ αἸΘθοῪ ΘΙ ἢ6η- 
ἕο]σΘ οὐνσαβ δηζαϊδηρθη σγουτηοοιηὺ δύ. 

2) ὟΩῚ. α1ἴ6 Αμτη. χὰ 222, ὅ. Ηδτ αἴθ ἕοπηθ σίθοὺ ῬΥΟΚΙΟΒ 
ἘΔΙΊΒΟΒΊΟἢ. ἀδ8 οΥΒ] 15. σι βοθθη ἄθν Βπύξουπαμπρ' ἄθσ ΘΙ θη 
ΜΙ οΙρυμκίθ (ἃ. ἢ. ἀθπθῃ ἄθβ Α115 πᾶ ἀοὺ Ξομηθη 885) πᾶ 
ἄθιὰ ΕἸΡΙοΥ ΚΙΘησ δα 5, 16 δὰ ΤΉΘΟΠΒ γοὰ ϑτησσηῶ Εἰγὄτ θ Πρ᾽ 
Ῥ. 1δὅ---Ἠἃ66 ἩΠΠΙΘΥ Βουνουσθύ. ἰΠυῖσθηβ δῦ οἷμθ ἄθὲ Ὀθβοη- 
αθτβ ἴῃ Βοίγδομῦ Κοτησηθηάθη ϑὐθ]θη, ὃ. 16, 12, νοῦ Μαυθη 
πα ΗΠΠ|ΙΟΡ ἀυσοῃ ᾿Βχαθηαδίϊοη" νϑγάοσθθῃ : 685 ταὰΐβ ΒΘΙ56:: 
εὑρίσκεται δὲ πάλιν τὸ μέγεϑος τοῦ ἐπικύκλου καὶ ὃ λόγος τοῦ 
μεταξὺ τῶν κέντρων πρὸς τὴν ἔκ τοῦ κέντρου {τοῦ ἐπικύκλου 
ὑπεναντίως τῷ πρόσϑεν (ὥ. 168, 9) ὡς κδ΄ πρὸς ἔν πῖθ ὥροι- 
Πιοίοχύ, τοῦ Ὀ]οίβου ἘΠΗΒΟΒΙΘθαπρ' ἀ68 τοῦ. 
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ΘᾺ ποθ τ α16 πίγκΊΠομ6 αγδίβ ἄθυ Ὀθιάθη Βδάϊθη ἢ; δΌοΥ 
ΔΌΘΗ ὍΘΏ ΤΏ8 ΟἾ6856 Ἰζθηηθ, Ὑγ1556 τηϑπ ΠΟΟῚ πἰομίβ ἄθου ἀϊ6 
ὍΙΟΚΟ ἄδοὺ ϑρμᾶγθῃη: ἄθῃμ 816 861] ψϑᾶθυ γορ ἄον ατδίβο θυ 
ΕΡΙΟΥΚΙΘα. ποοὴ σγομ ἀογ ὅθι ϑ'ῥοσῃβθ ποοῖ νοὸὰ ἄριῃ Ὀτηΐδηρθ 
ὍοΥ ὐρμᾶγθῃ δμδηρὶσ, 88 ΒΟ] 86. ΔΌΘΙ πίομῦ δὰ8, ἀϑίβ 
ΡΙαύοι. δυΐ αταπὰ δος Βϑορδοβύσπρθη ἄρον. γάμο υπᾷ 
Τγάΐογηθ ἄθὺ ῬΙαημθύθῃ βθίηθ Πϑ μθηο]ρο δαβροϑίθ] 86. 

Εν. 4. 

1) ἴὴ Ὀοιβύθμθμαθυ ΕἸΡῸΣ ἰδὺ 4 ἀθγ ΜιδΙρυαπκὺ ἀθ8. Α115 
(ἃ. ἢ. ἀον Ἐχάθ), 8 ἄθγ ἅθθ θχοθηὐγίβομθη Κυοῖβθθ, Οἱ ὅσ ἄθϑ 
ΕἸ ΡΊο  Κ6 15. Ὑ θδα 10ἢ ποῖ [β, ἀδίβ θδῖγα ϑαύατη ΒΟ: Ο --- 00:62, 
Ὀθίτα ΦΆΡΡΙΪΘΥ - 60: 111. 50 ἔοὶσὺ ἄδγϑιβ πἰομὺ οἰπγηδὶ ΡΟΣ 
ἀδ5 νου πῖ8 νὸὰ ΟἽ Ὀοὶ δαύυση ἀπ Φαρρίδου οὐνδβ, ρθ- 
βομσοῖρθ ἀθμῃ ΠΌΘΟΥ αἴθ τ] ῃ6 ατδίβο: ἄθππ 8 Ο' ἰδὲ ἰπ Ὀοϊ- 
ἄθῃ ΒΔ] θη γουβοδιθᾶθῃ (πᾶ 50 δὶ 8116η Ῥ]δμθέθῃ). 



Τησϊοθο. 

ῬΥΙΟΥῚΒ ψΟΪ ΤΩΙ 5 ἸΟΟΙΒ 1 101 ὑθαίαχη ρσυϑθρομάνυν, Ὁἱ οττο- 
Υἱ5 ῬΟΥΙ σα] χα οϑί. 

Ι. [πᾶθχ δποίοΟγ ΠΩ, 

Αμαύρτιι (θβίτοορ) ΠΟ ὅθ, 22, ὅ8, 16. 286, 8. 818, ὅ. 12. 848, δ. 
, Αὐβιχυβ ΒΙδἰομιουβ ΠΟ 96, 12. 
Αμβιτῦβ Ρ]αἰοπίουβ 34, 8. ΠῚ 29, ὅ. 80, 6. 81,28. 89,10. 276, 80. 
ΑΝΟΝΥΜΙ ΙΩΘΟΙΟαΒ᾽ 228, 19. γτημαβ ΠΟ 844, 17. 
ΑΒΙΒΤΟΤΈΓΕΒ Π 122, 26, 128, 7. 880, 9 (808... 

Απ8]. ρυ.: 2θὅ, 12. 
Απϑ]. φοβύ. 1 88. 88Ρ 80: 268, 20. 
6 δηίΐσηϑ 1 8. 4070 25: Τ| 884, 10. 4070 ὃδ: ΠΟ 839, 10. 

ΠῚ ὅ. 4805 28: Π 388,96. ΠῚ 9, 4825 22: Π 818, 14 (808... 
6 οδθ]ο 179 ΠῚ: Π 117, 18. 110. 2805 80: Π 877, 18. 

Ι 10---12: Π 888, 95. - ΤΊ; Π 9,26. Π4: 86, 238. 
Ἐπ μ. Νίοοια. Καὶ 7: Π 868, 4. 
Ὧδ ρθη. 8ῃ. ΙΥ͂ 9. 1785 1: ΠΟ 18, 12. 
Ηΐδῦ. δηΐτη. ὙΠ 1. ὅ895 19: 244. 94. 
Μοίδρῃ. “] 369: Π 864, 18. 4Ἁ 8: Π 290,30... ΜΆ: 

φδῦ, ὅ. 
6 γρᾶγῦ. 8η. 8: 1 149, 22. 
ῬΆΥΒ. δα8ο. 1 2. 1865 20: Π 882,19. 18: ΠΆ875, 7 (868... 
Ὑ 6. 3805 81: ΠΟ 9..96. 

Ῥοῦ. Π1: Π 860, 4---868, 16. ΠΊ1. 1261 6: 8, 1 (Υ͂ ὅ. 
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ἨΒΟΡΕΙγΒ τηθαϊουβ ΠῸ 88, 9. - 
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Π (ΟΥ, 20). 208, 1. 846, 6. (ἔν. 188: Π 18, 236). 
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829, ὅ. 
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ἔν, 70: Π͵14,26 ἔν. 82: Π ὅ8,138 ἔν. 115: 188,26 ἔν, 128: 
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αὖ ϑοογαίοβ, Τπηδθαβ, Αὐμθῃ!θη818. γ6]1 ἘΠθαῦθβ Ποβρ65 ϑὗο.. 
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87 ὅ. 10, 98 δ4ρᾶ; 219,10. 100, 11 δάτδ: ᾿ χὰ 29. τ8, 
19. 19. 98. 

680. ΙΧ ὅζ{-- -ὅδϑ8᾽; Τὸ 81,4---88 δ819; 160, 8 ὄὅβϑν; Τὶ 
28 ὄδ8.: 22, 17 6591": 1 . 15 6592}: 941, 21. Ἱ 98, 9. 
826,1. 

Ἢ Χ ρθη. 1 84---96, 94 δ 5αα.: 886, 39. 171. 9. 196, 2 
95: 204, 28 591: 10,21, 191,21. 197. 21. 204, 20 5980: 

198,4. δ988 βαᾳ.: 208, 19 5995: 199. 14 β025: 191, 80. 
198,6. 6086: 201. 14 ὁδοῦ": 801,21 δὐδᾶ: ΠΊ06,.1 δύϊα. 
9Φ04.16 6086: 970, 24 6095: Π 5, 15 614": 169. 18, Π 
109,4. 8δ4, 2 6145: Π159.15 δ14ῦ5αᾳ.: 118,94. 168,18 
6145: Π 186. 17. 144.18 6148; Τ 168.1. 868,18. 6148. 

ΠἪ 1δδ,19 δ145: Π 821,16 61455ᾳ.: ΠΊ168,18 6165-Ὁ: 
Π 171, 99 61δ95αα.: πὶ 11τὅ.29 6159: Π [α, 28 6168": 
Π 184. 1 616Ὁ.; Π 18, 19 616; 1 202, θ1689: ΤΠ 
.218, 18 6165: Π217, 19 6165 5α.: ΠῸ 222, κά 6175 }Ὁ; 1 
59, 80 611": 69.10. Π 286,16 617»-ἃ; : Τὶ 289.1ὅ6 6110; 
Π 8ὅ8, 16 017ᾶ: ΤΠ 98, 26. 268, 18 61785: ΤΠ 268, 21. 828,1 
6179: π 288, 29. 8δ8, 7 6185: 104,11. ΠΟ 281, ̓ . 382. 29 
618Ὁ: Π 289, 18 6180: Π 828,12. 381.9 6185... 6195: ΗΠ 
δῦ, 22. 810,24 019": Π 288. 1. 821,8. 828,6 6199; Π 
290, 2ὅ 619: Π 82,20 6194: Π 801, ὃ 6198: Π 802,9 
6199 86.: ΤΠ 804, 18 6805: 120,20. Π 891, 22. 820,12. 840, 54 
6205-ἃ; ΤΠ 812,6 6209; Π 281, 19, 806, 1. 811, 9. θ904: 
Π 521, 18. 898, 28 62086; Π 841. 9 6215: Π 81, ὅ. 845, 21 

621}: Π᾿ 850, 98 621ὈὉ6; Π 8588, 8 0215 αᾳ.: ὕ, 29. ι 
ΒΌΡΙ. 2858: 189, ὅ 2870; Π 81, 2 (808) 2475: 266, 19 

2485 56α.: 970, 80 2ὅβδν; ΠΤ 878, 7 (5808.) 2689: 262, 26 
204: 189,28 ᾽266Ὁ: 290, 8. 

ΤΗοδοῦ. 1165: 1.81, 8 1915: 288,16. 
Τα. ρσθα. 199, 8. 248, 2ὅ. Π 217. 8 τ; 10.18 19ὅ: 45,7 

215: 48,12. δῦ,8 485: 109, 27. 1ἰ 16,8 8380: 164. 18. Π 
811, 16 (8068) 288; Π.9,2 805: 107,29. ΠῚ 908, 19 805: 
164.20 815: 145,29. 289,1 820: 299. 11. 845: 196, 97 
840: ΤΙ 861,2 865: Π219,1. 288,9 86Ὁ: ΠΊ148,19 869: 
69,12. Π 41,8. 289, 86. 288,14 866; Π.914.6. 86: Π 
Ἷ1,1 865: Π 861,8 870: 968, . 264. δ. 284. 8. 810: Π 
915. 1 8118; ΠΊ 117,14 888; ΠΊΙΥ̓ϑ., 11 880: ΠΊ1.90 89}: 

- ΠῚ 990, 6 892: ΤΠ 80, 16 40}: ΠῚ 900, 11 404: 18, 14 409: 
ΙΗ 840, 24 415: 107, 90. 1θὅ, 2ὅ. 584. 2ὅ. ΠῚ 161, 98. 2ὅ 1, 22 
410: ΤΙ 8,28 4158; ΤΙ 984. 8. 884,18. 418: 16, 1. 149, 1ὅ 
181, { 415: 101,ὅ. Π 857, 16 490: 19.1ὅ, 248, 99. Π 180, 28 
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420; ΠΟ 298, 11. ὅ80, 23 2 428; 127, 7 4995: 185,26 485: 
145. 30. Π 848,18 4855; Π 860,14 488: ΤΠ 49. 28. 214. 6 
4θ9: Π 807,21 4715: Π 206. 238 485: 88, ὅ. 99,10. 216,20 
485: 11 86, 238 ὅ85: Π 48. 7 ὅδ᾽: ΤΠ 45,9 δὅδ8ᾶ: Π 848,4 
θϑνρ: Π.228,11 688: 883. ὅ 690; Π.ῸΘ90,20 725: Π 256. 1 
188: Π 196,10 775: ΠῚ 888,20 7750: ΠΊ19. 285 Τ10: 282, 
95 805: 218.18 800: 181.16 870: 201. 9298 905: Π 884, 21 

. 9186; ΠῚ 388,4. Ἰοοὶ ἴπο.: 46, 22, ΤΠ 197,21 
Ῥιατοόκιοι 1, 20. Π 42,10. 96,11 οὗ ἐξηγηταί.. 
Ῥ ΤΙΝῚ Θηπ. ΠῚ 2, 1: Π 212, 12 Τ 8, 11: 106,83 ΠΙ 4,2: Π 

810,8 ΤΥ͂ 8,16: 106,21 ΤΥ 1,8: 967, 96. 
ῬΙΝΥΑΒΟΗΥ͂Β ΠΥΥΙΘῺΙΪ οὗ ῬΙΌΟΙ ρυϑθοθρύου ΠΠ 64, 6. 
ῬΟΒΡΗΥΒΙΥΒ 11 96, 18, 106, 16.. 111, 9. 120. 16. 196, 2324. 25, ὅ 

(266, 12) 818, ὅ ἐν τοῖς συμμίκτοις προβλήμασι 1 288,29. 
Ῥεβοουνβ (οἢ, Μϑυΐπαβ Ρ]αὐογομαβ ϑγυϊθπαθ) ἀθ δθαῦϑι 8] αὐ] 

πδταῦ Π 166,2 ἐν ἄλλοις 19. 96. 87, 98. 41, 8. 126,20. 198, 
18. 294, 24. Π ὁῦ, 18, 112. 7. 168,9 ἴἷῃ οομχηθηΐαιίο 84 
ΟοτΥρίϑθ τγίμυτη Π 189.19. 178.6 δα Ῥμῃθθᾶομῖβ τσ αχη 
118,06. 179,18. 188,24 δὰ Ῥμδδαν ρϑ!!ποαΐϑια ΠΠ 809,20. 
812, 8. 889. 16 (οὗ 5608. Π 882, 51 οὗ ». 1088. 26 Οομβὶη) 
δια ᾿ΓΒοδθίθίσα: 1871, 1ὅ (560}.) δὰ Τίχαδθαμα 2517: ΠΠ 290, 10 
ἴῃ ρᾶγίθ ἀθρογαϊίω: Π 8856, 280 ἴῃ ιοίίτηθο ογϑύϊοπθιῃ 
511, 14 (5808.) ἐν τῷ περὶ τῶν τριῶν μονάδων (ΡΆ11|601) βιβλίῳ 
29ὅ, 24 ἐν τοῖς εἰς τὴν τρίτην ἐννεάδα ΤΙ 8171. 18 ἐν τοῖς 
εἰς τὰ λόγια γεγραμμένοις 40, 21 ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν κακῶν 
ὑποστάσεως μονοβίβλῳ 1 871. 12 (80}.) περὶ τῶν μυϑικῶν 
συμβόλων ΤΠ 109,1 περὶ τόπου ΤΙ 199. 22. 380, 80 (808). 

ῬΒΟΨΕΒΒΙΑ τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ συνεῖναι φιλεῖ 26δδ, 22. Π 18, 14 
λίνον λίνῳ συνάπτειν 11 80, 2ὅ, 206, 80 ᾿Δλκίνου ἀπόλογον 
λέγειν 1111 22 μετὰ Λέσβιον ᾧδόν ΤΙ 818, ὅ. 

ῬΤΟΙΕΜΑΕΥ͂Β ΟΘΗΪ)]. ὅ1: Π 59,4. ἐν τοῖς τῶν ὑποϑέσεων βιβλίοις 
ΠῚ 280,14 ἐν τῇ συντάξει Τ| 881. 20 (808... 

ῬΥΤΗΑΘΟΒΑΒ ΠῚ 206, 15. 129, 28. 
Ῥυυβάθοβει 97,19. 218,2. Π 22,10. 34,18. 27, 6. 88,14. 187,34. 

191, ὅ. 280,2) Πυϑαγορείων λόγων σπέρματα καταβεβλημένα 
τῷ Πλάτωνι Τ 111, Π΄. λόγος (Ὠγταπυβ) Π 69, 2. 

ΦΌΤΟΝ ἔν, δ: Π 172. 11. 
ΘΟΒΙΘΈΧΕΒ ΘΒΙΓΟΠΟΥΆΤΙΒ ΠΠ 28, 28. 
στοιοι 284,10. 287,18, 262, 22, 1 (22, 20) 268, 4 (866, 8). 
ΘΥΒΑΤΤΙΒ ΟΟΙΠ]ΟῸΒ ἴῃ Ποταμοῖς ΠΠ| 881, 14 (868... 
ΘΥΕΙΑΝΥ͂Β (ὁ καϑηγεμὼν ἡμῶν 5ῖτα., ὃ ἡμέτερος πατήρ ΠΕ 818, 4) 

11.8.28. 9,28. 115,27. 128,4. 1838,ὅ. 162,1. 158,8. 206,22, 1 
θ4,17.2318,4. ἐν ταῖς ζύσεσι τῶν Ὁμηρικῶν προβλημάτων 11 9.38. 

ΤΉΞΟΡΟΒΥΒ Αϑίηϑθιβ Ῥ]αὐοπίοιβ 201, 1. 5αα. (258, 2. 356, 26). ΤΠ 
110, 17. 265, 9. 810, δ. 
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ΤΈκοτιοαι (οἵ. ΗἩοβοασβ Ἠογηθσιβ ΟΥΡΒΘυ8) 88, 238. 89, 26. 126,91. 
294, 2ὅ, 11 94,18. 187, 96. 188, 25. 207, 90. 289, 2. οδδ, 26. 
297, 10. 298. 14. 804, 7. 801,24. 881, 21. 

ΤΠ ΟΡΗΒΑΒΤΥΒ ἐν Νόμοις 8, 1ὅ. 
ΤΉΒΕΟΙ ααἱ Μ. ΑὌΥ6Ι1] αϑίδ!θ Γαθγαμπῦ (80. Τα]18ππ5: οὗ, ἀθ οΥ.Ψ 

Ομ], 71) ΤΙ 128, 19. 148. 21. 1δδ, {. 220,11. 241, 22. 
ΧΕνοσβατεβ ἔν. 98: Π 48, ὃ ἔν, 48: Π Τὶ ὃ 
ΖΟΒΟΑΒΤΕΒ ΘΒ χΌ]ορτιβ ΠῚ 84. 8. ὅ9, 8 (οὗ οδἰδ]. οοἅ. δβίτοὶ. Π 192): 

᾿ργ] ααδύναον περὶ φύσεως Π 109, 18. 

1. Ιπαθχ ψο ΟΠ. 

ἀβαϑεῖς κύκλοι Π 214, 10. 
ἄβατος ψυχή (].) 56, 56. 14, 

28, 169,11. 180,18. 9528, γ οἷο, 
ἀγαϑοειδής 168, 1. 909, “5. 

280,8. ΤΠ 128, 18. 181, 29. 
ἀγαθοποιεῖν 81, 24, 
ἀγαϑοποιοὶ ἀστέρες ΤΠ δὅ1, 1. 

16 5αα. 6, 8.10. 39 οἴ 168, 85, 
τὸ ἀγαϑὸν βατατηστη θομστα 

28, 1ὅ, 24. 20, 2ὅ,9. 28, 28. 
87, 18. 88, 28. 67, οὕ. 79, 10. 
19. 24, 16,16. 97, 21. 98, 24. 
116, 7. 11. 12. 188, 20. 286, 
2, ᾿288, 11. 292, 19. 294, 98, 
1|810,96. 861,8. 868,97 οἷοι: 
αἋΘ οἷα πϑύατα 269, 12 546. 
ΟΡΡ. δύναμις οὗ νοῦς 288, 28: 
1πΥοῚ ΤΟΙ ΒΙ πη ρι1]88 αἰρύσιθυ- 
ἔπηϑεε (αὖ τὰ τῆς ϑεωρητικῆς 
ἐνεργείας ἐξαίρετα ἁ. 81, ὅ; 
τῶν δευτέρων καὶ τρίτων ἀ- 
γαϑῶν 161, 15) 8ὅ, 21. 79, 22. 
80,11. 88, 19. 97,7. 99. 19. 
108, 27. 1927, 26. 209,17. Π 
194, 1. 180, 9. οἷο. 

ἀγαϑότης (ορρ. δύναμις οὗ 
γνῶσις 41, 11) 27, 10. 98, 4. 
88, 6. 96, ὅ. 15. 186,99. 167. 
10. ΠΠ 801, 28: Ῥίυγ., ον. 
δυνάμεις 239, 28. 

ἀγαϑθουργός 41, 6. 97, 80. 
109, 12. 188, 46. Π 68, 16. 
181, 27. 187,99. 

ἀγαϑθύνειν 88, 34. 
᾿4γάϑων 42, 18. 
ἀγάλματα 18,21. ΤΙ 108,14. 

212, 22. 2117, 1. 241, 4. 

᾿ἀγαμέμνων 116, ὄ οἷο. 180, 
11. 148,56 οἷο. ΠῚ 316,28 Βα6.. 

ἀγγελικός (α1ϑύ. βϑῷθρθ δαι- 
μόνιος οὗ θεῖος), τάξις 86,1. 
141,9. Π 94, 38. 194. 11. 
1658, ὅ. 1684, 10. 16. 256, 18. 
570, ὅ. 801, ἸΤ. σειρά Π 266, 
26. ᾿δαίμονες Π 298,14. νοῦς 
119, 98. ΟΕ 91, 1.12. 114, 
9. 38. ΠΟ 18, 50. 118, 18, 
ΤΊ, 98. 

ἄγγελοι (ΟΡ. δαίμονες οὐ ψυ- 
χαὶ ἀνθρώπων ΤΊ| 248,18) 91, 
22, Π 52,27. 100, 16. 996, 
8. 11. 846, 4. ῬΙαξοπὶ ποίϊ 
ΤΠ 26, 91. 

ἀγείρειν εἰς ἑαυτόν 101, 2ὅ.᾽ 
ἀγελάρχης Π291, 34 (οἵ. [60]. 

ΡΙ. 894 ἴῃ Τίμι. 4τ| . 8204) 
ἀγέλαι ψυχῶν Π 197. 38. 181,2. 
ἀγένητα βΒαμπὺ εἴδη 261,2. κόσ- 

μος 119,10 βααᾳ. ἥλιος 281.20 
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οἴ, ΠΊΤΟ, 29. 
Η 170. 8. 

ἀγήρων τὸ πᾶν 68,18. 
ἁγιστεία 8, 11. 
ἀγκτῆρες ποιναῖοι ΤΠ 160, 28. 
ἀγκυλομήτης ἀθὺβ ΘαὐατηΒ 
Π 48. 8. 218. ὅ. 

ἀγοραῖα ἤϑη. 160. 24. 
ἄγραφα νόμιμα Π 801. 1. 
τὸ ἀγρυπνητικόν 940, ὃ. 
ἄγρυπνος πρόνοια 188, 21: 

ξωή “ 14,14: - ϑεωρία Π 9ὅ, 91. 
ἀγωγή δἀποδίίο 49. 2ὅ. ὅ4, 

11. 80,6. 81,9. 84, 9ὅ. 198, 
96. 996, 96. ΠΠ| 12. 1 ταρίμο- 
αἀὰ5 Π 66, 2. 14. 

ἀγώγιμος 0, 6. 
ἀγῶνες δηΐγαδθ οορηἶρα, νι 

16.11:; σοφιστικοί 11. 11. 
ἀγωνιστικῶς 10, 8. 

ἀδαμάντινοι λόγοι 161,16. 
τ᾿ δαμάστη ρᾶρυβ Αὐὐίουβ ΤΠ 

894, 18 
ἀδαμάστῳ τῷ αὐχένι (οΥγ.) 1 

99.2 01 188,1. 
᾿Αδείμαντος τ, ἸΤ. 
ἀδιαίρετος κοινωνία Βῖτα. 

162, 28. Π 61, 28. 148,10. 
168, 6: ἀδιαιρέτως 10. τὸ. ΤΠ 
162, 98. 890. 

ἀδιάκριτος σύγχυσις Π 6,16. 
ἀδιάλυτος συμπλοκή 186, 4. 

Ἢ 188. 12. 
ἀδιάρϑρωτος Π 291. 8. 
ἀδιάστατος τ. 18. 
ἀδιάστροφος 181,80. 101,28. 

181,24. 966,17. Π 868, 6. 
ἀδιάφϑορος Π 49. 21. 118, 

26. 168, 16. 
ἀδιερεύνητος θ, 28. 
ἀδικία τποαϊρσοῦ ταβύψϊ 20,9 85. 

ΤΩΘΊΟΥ ταΐητβ ποορὺ 24,8 αὐο- 
τηοᾶο 856 Βαρθοεῦ δα 1ὰβΌ 018 7. 
Π 98,18 5αα. 

ἄδικος τελέως ἀαὖὺ ρϑτύϊτῃ: 

--- ἀγενήτως 

490 
21.152; ἄ. βίος πο ]1χ ΠΕ 81, 
ὅ 8646. 

ἀδιόριστος 48,60. 60,15: ἀδι᾽ιο- 
ρίστως 114,12. 266. 25. 

ἀδρανής 90, 11. 61, 11. Η 99, 
9, 20. 8. 

ἐν ἀδύτοις ἱδρυμένη ἀλήϑεια 
86, 2. 

᾿Ἀδωνιακὴ δημιουργία ΤΠ 8.17. 
ἀςξί οἷ, ὡσαύτως: ἀ. ὄντα Τ0,. 12. 
ἀειγενεσία 142. 24. 
ἀεικίνητος Τ|Ό 14. 10 8αᾳα. 

228. 11. 
ἀέριαι τάξεις ΠΠ|18.28: ἀερίως 

ΤΠ 69, 4. 
ἀερώδης ΠῚ 164, 18. 
ἀξωΐα 28,16. Π.225.9. 847.12. 
ἄξως ΤΙ 969, 18. 
ἀϑανασία δυύταθο ΤΙ 86, 6. 18. 

92, 8. 106, 17. 
ἄϑεον ΟΡΡ. ἀγαϑόν 108, 28. 
ἀϑεραπευσία 100, Τ. 
ἀϑήλυντος 11 192,18. 
᾿Ἀϑηνᾶ 11,9. 18, 18. 38. 91, 

96. 96, 7. 100,94. 109,9 5αα. 
108,19. 119, 8. 118,29. 114. 
4,18. 188,18. 146,22. 148,30 
(0ὅ8, 28). 1 199,18. 268, 56. 

Ἄϑηναῖοι 200, 98 οἵ, Κλεώ- 
γυμος: 4 , ξένος ---- Ρ] αὐ. Ἰορρ. 

᾿Ἀϑήνῃσιν 242, 8. 
ἀϑλεῖ δυῖταϑ 16, 12, 17, 18, 

18, ὅ. ΠῚ 108, 26. 
ἀϑλοθέτης 8.8 (ΡΒ1οῸ αθ 
ΟὨΙ . 25). 

ἄϑ'1οι ϑιῖγηδθ ταπιπἄϑηϊ Π| 108, 
2ὅ. 28. 

ἀϑόρυβος 11,10. 19. 18,2; 
ἀθορύβως 19, ὅ. 

Αἰακός ΤΙ 128, 6. 141, 18. 
818, 95. 

«Αἴας Τ|108.1. 166,2. 512,19. 
816, 28 βΒαα. 828, 22. 

αἰγόκερω ςϑιρσπῦτῃ 1 82.1186α. 
ὅ8, 8. 129. ὅ. 19. 
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Αἰγύπτιοι 2340. 16. Π' 46,34: 
ῬΤΟΡΒοίοα Δθρ. 284, 80 (οἵ 

εἶπα. 
Αἴγυπτος 2δῦ. 8. 
“λιδης 8,1. 1δ,26. 86, ὅ. 11. 

118... οἷο. 168, 34 βαᾳ. 168, 
8. 12. ἢ 86, 2. 92, 22. 97, 
4.20. 106,9 564. 11119. 198, 
19. 989. 4. 6. 280, 28. 287, 7. 
812, 18. 820, 28. 

ἀΐδιος 18,18. 118,4. 119,14. 
Π 10. 18. 16, 16. 210, 18. 
882, 18αα. τὸ ἀ. αὐᾶὰ 5ὺ Π 
14. 8. ἀϊδίως 18,31. 

αἰϑέριος 11, 34. 1 191,10; 
αἰϑερίως ΤΙ 69. 4. 188,22. 

αἰϑήρ 18,8. ΠῚ 168, 24. 190, 
1 5αα. 2586. 18. 

Αἰϑίοπες 161,0. 
αἰνίσσεσϑ'αι 88. 8. 89,6. 98, 

28. 124, 80. Π 269, 28 οὗο. 
αἴσϑησις αἰδῦ. φαντασία 111, 

21 οϑὺ γνῶσις ἐξ ἀνομοίων 
Π δ2,10; ᾿τπηρῸ Θοδϑὺ λογικῆς 
ξωῆς 11888,18. 860.29: ὀοτηΐ- 
ὑαύαγ ὀρέξεις 2382. 22 5αα.; 
Ῥ]δαύδγυση ΠΕ 12. 14 κοινή 
288, 16. Π 1δδ, 1. 167, 9. 
880, 9 (80}.); τὸ ἐν αἷ. καλόν 
59,12. 109. 8. 174, ὅ. 

αἰσϑητήρονιον Τ| 168, 16. 
αἰσϑητικός 195. 3. 282. 17 

ΟΡΡ. λογιστικός 1 39, 19 ΟΡ. 
γοξρός ΠΠ| 861, 1δ οἷο. 

αἰσϑ'ητός (ΟΡὗΡ. νοητός ὅ9. 18. 
60, 6. 77, 1) 60, 4. 82, 11. 
121, ὅ. 188, 22. 141], ὃ. 27. 
98, 9: αἱ. τόπος 186, 581. 

αἰσχρότης ταδξουῖδιο 78,8. 110, 6. 
αἰτία ἡ μία 184. 6 οἵ. 98, Ἰ. 

98,1; ϑεία 184. 6Υ. 1 1160, 80: 
γοξρά. ΠΊ 6, 6; κατ᾽ αἰτίαν 
989.12. ΠΒΤῚ, 28. 878,5 (508) 

αἰτιατόν ΟΡ. αἴτιον 3:18. 1. 
Ἧ 10,24. 298, 4. 297, 28. 

Π. ἸΝΌΕΧ νΕΒΒΟΝΥΜ. 

αἴτιον 92. 17. 101,21. ΠΟ Δ, 
16. 36. Τά, 7. 289,9; τελικόν 
Π 88,10. 

αἰτιώτερος Π 2417, 21. 
Αἰτωλαρχία Π 115, 10. 
Αἰτωλός οἵ, Πολύκριτος. 
αἰών 11 .1956α. 806,11.18.21, 
αἰώνιος τ, 16. 87, 28. 
ἀκαϑαρσία ὑλική Ἦ 10,6. 

ἀκίνητος 1110, 17. 11,14. 19, 
28 οἷο. 

ἀκλινής Τ| 99,80. 199,29. 208, 
8. 246,8. 249,12: ἁκλινῶς Πὶ 
100,28. 207,18. 218,1. 

ἄκλιτος ΤΊ 848, 11. 
ἀκοή οϑὺ ἀερώδης Π 164, 18. 
ἀκριβοῦν 84. 12. 
ἄκρος ΟΡΡ. μέσος 21,24. 22, 

δῦ. 89,0. 64,16. Π9288, 4 6[6. 
ἀκρότατος οΟρύϊτηιΒ 16, 12. 
24, 11. 84,06. δῖ, 21. 60,28. 
556, 18. 995, ὃ. ΤΙ 44. 19. 

᾿Αλέξανδρος ᾿Ηοιαθηοιβ 108. 
4.18. Π 268,28. 

ἀλεξίκακος ΤΙ τῦ, 30. 
ἀλήθεια ΤῸ,91. 86,9. 118,99. 

110,24. 202, 94 ὁβὺ ἐν τοῖς 
οὖσιν 18, 14. Ἦ ϑδδ͵ ὅ; δρυὰ 
αθο8 117, {-ῃ 168, οῦ; φοβῦ 
Ῥοπῦτῃ ροβῖθα 81, 18. 118, 8. 
210, 17: 618 πεδίον Ι. Π 
846, 20; π8 ΘΧ ΡΒΙΙΘΌΙ τηομϑ- 
ἀϊθὰβ 295, 22 οὗ, τρίτος. 

ἀληϑευτικός 88. 17. ὅτ, 1. 
. 41, 8. 18. 
᾿ἀλκίνου ἀπόλογος 169, 19. 

111. 4. ΠῚ 111, 8 566. 
ἀλληλουχία ο88, 9. 
ἀλλοιωτικός 8.39. 



ΠΤ. ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜΝ. 

ἀλλοτριοπραγεῖν 11 22, 14. 
149, 36. 

ἀλλοτριοπραγία 216, 2ὅ. ΠΤ 
146, 38. 20. 

ἀλλοτριότης 92.19. . 
ἁλμυρὰ ξωή (1. 17,28. 
ἀλογία 18, 4. τὸ, 8. 114, 28. 

191, 1. 146, 24. Π 147| 9. 
151. ἢ. ἔνυλος 18,9. παϑή- 
ματα 81,4. ορΡ. διάνοια 20ὅ, 
19 οἷο. πίπτειν εἰς ἃ. Β511Ὰ. 
1|818.14. 815.18.26. 821,2. 

880, 19. 
ἀλόγιστος 14, 1ὅ. Τῦ, 18. 
ἄλογος 121. 92. 198, 9. Π 160, 

19. 188, 8. ψυχή 9. 4. κίνη- 
σις 2394, 21. ξωή 29ῦ, 18 οὗ 
Τ| 68,96. 69,26. 77,18. γένη 
ΠΤ 888, ὅ. εἴδη 16,18. 62, 96. 
αἰσθήσεις 118,4. τὸ ἄ. δπ1- 
τη86 2ὕ, 56. ὅ6, 14. 218,1 οἵ. 
208, 8 ποι ἱτητηογύδϊθ ΠῚ 90, 
19 5αα. τὰ ἄ. διηϊταδ]θ 82,11. 
911. 17. Π 818, 11. 888, 6. 
889. 17. 

ἀλογοῦν 1 67. 4. 148, 12. 
984. 8, 990,1. 809,9. 818,20. 

᾿ς Β17, 11. 
᾿ΔΑμαξόνες 342,1. 208,11. 
ἀμεγέϑης ΤΙ 214,21. 
ἀμέϑεκτος 289, 16. 19 Βαᾳ. 
ΠΠ 271, 28. 
ἀμείλικτοι τάξεις (οτ1.) 188,6. 
ἀμελετήτως ἔχειν 11 14, 14. 
᾿μέλης Βανίαθ (Ρ].)) Π| 244,29. 

848,2. 17.. 860, 1. 888,11. 
ἀμέρεια νοερά 11 δ1, 28. 
ἀμερής 211, 18. Π ὅϊ, 21. 
ΟΠ 914. 19. 
ἀμέριστος {1.16. 90,10. 228, 

21. Π' 212,8. ἀμερίστως 89, 
11.292. 111,22. 111,4. 162,26. 

ἀμέσως ΤΙ8 1ὅ. 22. 811, 27. 

844. 19. 
ἀμεταβλησία 328,1. 
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ἀμετάβλητος 8. 1. 39, 2. 
θὅ., 28. 109, 18. 2ὅ. 111, 2ὅ. 
115. 14. 114,28. Π| 11, 14. 

ἀμέτοχος ΤΙ 887, 20. 
ἀμιγής 12.326. 280,1. 1Π| 269, 

260. ἀμιγῶς 89, 1. 
ἀμόρφωτος 40. 1. 8. 114, 8. 

Π|1017,.10. 22. ἁμορφώτως 40, 
8. Π 348,24. ΝΝ 

ἀμυδροότης 1 196.14. 572,9. 
ἀμυδροῦν 298, 28. 
ἀμφίκυρτοι φάσεις Ἰυπθ Π 

44. 320. 
ἀναβατικοὶ τόποι Ἰυθὰθ Π 

44. 16. δ1, 51. 291. 16. 
ἀναβρουχᾶσθϑααι (Ρ].)) 1θ4,. 
ἀνάγειν 8 ἰπ6}}]ΡΊ 011 οὗ 

ἄθοβ ϑἄποοτο 16, 10. 2ὅ, 1. 
60,9. 6ὅ, 15. 67, 27. Τῦ, 6. 
τ. 10. 80,10. 82, 8. 98,29. 
108, 18. 109, 2. 121,19. 187, 
12. 189.28. Π 68,10. 296, 1. 
800, δ. 

ἠναγκασμένως ΤΙ 262, 18. 
ἀνάγκη ΤΠ 94,106. 91,24. 98, 

21. 100. 8. 202, 11.117. 208, 
8866. 226, 285αα. 259,29 866. 
844, Θ 5αα. ἀέρα ΘΠ 6886 
ἀθῆπϊῦ Ζοτοδβύου 1{ 109, 20. 

δι᾿ ἀνάγκης ΟΡΡ. κατὰ νοῦν 
96,9 οὗ 99. 11. 216,21. ἀ. 
σωματικαί, ΤΠ 288, ὅ. 

ἀναγωγή 88 ἀθοβ 81, 6. 
ἀναγωγός 18,28. 58,28. ὅ9.. 

80, 39. 90, ὃ. 176, 24. 38, 
14. 246. 8. 1 δ2,26. 160. 4. 
989. 18. 

ἀναδεῖσϑαι τὴν αἰτίαν εἰς 
ἑαυτά 88. 19... 

ἀναιρετικός 90,11. 
ἀνακεφαλαιοῦσϑαν 10,20. 
ἀνακλίνειν τὴν τῆς ψυχῆς 

αὐγήν (Ρ].) 281,2... 
ἀνακύκλησις ταῦπαι] (Ρ].) 9.1. 

ΤΟ 109, 95. 866, 18. 
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ἀναλλοίωτος 86, ὅ: 
δι᾽ ἀναλογίας μόνης τὰ ἔσ- 

χαταὰ τ. πρωτίστοις συναρμό- 
ἕοντες 84. 1. 86, 18. 288, 
ῶ2954α. Π Ὁ, 4. 150, 8. 864, δ. 

ἀναμιμνήσπεσϑαι ὅ9. ὃ. ΠΤ 
164, 4, 

ἀνάμνησις 119,18. 288, 2, ΤΙ 
850, 16. 851. 17. 

ἀναμνηστικός ὅ9. 12. 
ἀνανταγώνιστος ̓ 216, ́ . 
ἄναντες τῆς ιεωρίας 511. 82. 

Ὡ. 164,2. Π|126. 28. 147, 48. 
847, δ. 

ἀναπλοῦν 106. 18. 10, 28. 
122. 11. 1δὅ, 8. 1608.22. Π 
847, 18. 

ἀναπλωτιπκός 90, ὅ. 
ἀναπόδραστος 11104,2. 214. 

28: «στως ΤΙ 240, 98. 
ἀνάπτειν τὸ νοερὸν φῶς 18, 
2, ἀνῆφϑαί τινος 292,10. 
ΤΙ 90,4. 188,9. 

ἀνάπτυξις 188,16. 
ἀναρπάξειν 60, 12. 194,10, 
ἀνηρτῆσϑαι εἰς τὴν ἀρχήν 

βτη. 98, δ. 3817, 6. Π ὃ, 4. 
102,21. 188, 16. 940. 16. 
861, 8. 

ἀναστομοῦν 106,9. 
ἀναστόμωσις 108. 8. 
ἀνάτασις ϑηΐταδθ 181, 34. ΤΠ 

120,4. 184,90. 841,9. 868,14. 
ἀνατείνειν 246. ὅ τιθα. 17. 4. 

114,8. 119.81. Π99.99. 148, 
18. 269, 19. 

ἀνατομικοί ΤΠ 88. 38. 
ἀναφοραί ταῦθα, (αϑίγο}].) Π 

299,24, 518, 7. 20, 
ἀναφορικοὶ ᾿χοόνοι ΤΠ 818,6. 
ἀναφῶς 118,14, 
ἀνδραποδίξειν 22, 8. 
ἀνδρεία 212, 16. 
ἀνδροίξεσθ'αι δδ, 22. 11112,19. 
ἀνεγείρειν 146,9. --- 8ὅ, 26. 

Π. ΙΝΘΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

107, 22. 184, 80. 166,8. 177, 
19. Π 171, 8: ταϑᾷ. 77,1. 88. 
16. Π 212, 20. 280, 11] 

ἀνέκλειπτος 88,06. 127. 96. 
167,10. Π 206, 9. 

ἀνεκφοίτητος 90, 24, Π 296, 
14͵ 

ἀνελάττωτος 88,8. 167. 19. 
ἀνέλιξις ΤΙ 187. 10. 281, 8. 
ἀνελίττειν 11|, 91. 994. 8. ἢ 

11. 26. 108, 8. 10,17. 170, 
δ. 267. 21, ἀνελίττουσαι 
ΒΌΒδοΥδθ ΠῚ 214, 10. 219, 38. 
221.26. 280,ὅ. 286,9. ἀνει- 
λιγμένως 111, 22, 184, 8. 

ἄνεμοι ΘΟΙΏΙΩ αἰ ατθπίίβ, Π 
62, 19. 

ἀνεμπόδιστος 13, 12. 68,8. 
ἀνενέργητος 10ὅ, 29. 1160, ́ . 
ἀνενόχλητος 42,15. 1[809, ὁδ. 
ἀνέξοιστος 69,9. 
ἀνεπίπληκτος 66, 2ὅ. 
ἀνεπίστροφος Π609,19. 70,1; 

-φως 11 69.217. 
ἀνεπιτηδειότης 40, 9. 18. 

196. 8. 
ἀνεχέγγυος 8.7. 
ἀνεῖσϑ'αι. Β8οΥΆτα Θ586 17, 7. 

122,3. 148,5. 49,326. 168,28. 
ἀνθρώπειον γενητόν ΤΙ 14. 

20 βαα. 80. 28. 
ἀνϑιρωπιπός 10, 34. Τ| 816, 1. 
ἀνιέναι 46 δηΐταδ ΟΡΡ. κατι- 

έναι 86,9. Π 48, 29. 106, 11. 
138,99. 

ἀνίλλεσϑαι 
190. 26. 

ἄνοδος δυΐτηδα 8ὅ,9. ΤΠ 2, 7. 
58,4. 126,21. 199.6. 826,34. 

ἀνόητος τῦ,ὅ. 76.18..116,14., 
128. 20. ἀ. οϑὺ σῶμα 239, 
117 8α6. . 

ἀνοήτως 86, 2. 
ἀνοικειότης 4, 2. 4. 
ἀνομοειδής 201,18. 288,9. 

δ4, 28. 67, 1. 



Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΒΕΒΟΒΥΜ. 

ἀνομοιότης 88,21. 97.326. Π 
ὅ4ά. 19 οἰο. ὃ τῆς ἀ. πόντος 

1 69.117 (οὗ. ἴῃ Οτϑῦ. 51, 26 
Ὄδιηδβο.18, ὅ 1615 8α Β΄πη}]. 
1122. 11). 

ἀνομοιοῦντες ἀριϑμοί 11 86, 
18. 

ἀνοσιουργία 14,16. 106,10. 
, Ἢ 884. 18. 
νοσον θϑὺ υπίγουϑυτη 68, 18. 

ἤγουβις 240, 16. 
ἀνούσιος οβ6, 28. 
“Αντίγονος τοχ Π 115,14. 
ἀντίγραφα κεκωλισμένα ΡΙ8- 

οηῖβ Π 218, 29. 
ἀντιδιαιρεῖν 88. 26. 89, 1. 

158, 28..142, 8. 259, 12. 260, 
11. ἾΠ14. 19. 298, 19. 820, 29. 

ἀντιδιαίρεσις 98, 6. 9ὅ, δ. 
ἀντιδιαστέλλειν Π 971, 28; 

ἀντιδιεσταλμένως ΤΠ 988, 18. 
ἀντιδιαστολή 260,10. 
ἀντιλογίαι 242. 16. 
ἀντιλύπησις 208, 18. 
ἀντιπάϑ'εια 124. 18. ΠΥ, 8 
ἀντιπαρατείνειν 196. 20. Ἶ 

111, 24, 
ἀντιπεριίστασϑαι 198,91. 
ἀντιστρέφειν (ἴορ.) 29, 26. 

80, 8. 81, 28. 26θὅ, Υ. ΤΠ 10, 8. 
ἀντίστροφος Π 189. 18. 184. 

99: -φῶως ΤΙ 99, 16. 
ἀντιτυπία 91, θ. 
ἀντίτυπος 181,5. ΤΙ 77, 6 
ἀνυμνεῖν 128,2. 1217. 8. 184,8. 

164,80. 184. 9. Π| 269, 56 οἷο. 
ἀνυπόϑετος 288.,11.14 5αα. 

299. ὅ, 
ἀἁνύποιστος 1 188, 6. 
ἀνυπόστατος 11 98. 10. 
ἀνυφαΐίνειν ΤΙ. 8,21. 
ἄν ὦ καὶ κάτω 48,28 δρπᾶ ἄθοβ 

145,1. 286,12. Π| 61.995. 119, 
22. 126,11. 1600,ὅ. ἀνωτέρω 
181.9. ἄνωθεν ἃ α15 77, 29. 
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82,11. 81,80. 88,29. 96,19. 
108,12. 118,97. 127,18. 181, 
99, 184, 1. 189. 8. 26. 147| 8. 
161,2. 180,18. 184, {. 185,4. 
214. 28. 260,99. ΤΠ 14,7. 124. 

6. 18. 186, 28. 146, 16. 160, 
14. 916, δ. 

ἀνωφόρος Ἱ|149.18. 151,11. 
1091, 2ὅ. 282,10. 

ἄορ ισταίνειν 282, 28. 
ἀόριστος "Π.9. 16, 2, 80, 2ὅ. 

98, ὅ. 119. 8. Π 14. 18. 157. 
94, 188,6 

ἀπαϑανατισμός ΥὙΑθΡΊΟΥΙΒ 
162,11 (οὗ ρῬᾶρ. Ῥασῖβ. 147). 

ἀπάϑιεια 28,8. 66,11. "116, 
22., 816, 11. 

ἀπαϑ'ής 88, 12. ΠῚ 118, 21. 
190, ὅ. 816, 14; -ϑῶς 10, 8. 
Π 167, 18. 199. 8. 

ἀπαφάλλακτος ΤΠ 18, 8. 
ἀπαραπόδιστος ΤΠ 808, Ω͵ 
ἀπαρέγκλιτος κίνησις Π 

41. 10. 
ἀπακριβοῦν 6, 28. 

| ἀπαράλειπτος Π 2,9. 
ἀπαρφαλόγιστος Π Τ9, 117. 
ἀπεικονίξεσϑαι Τό. 9. {͵ 

10. 188,1. 1717..29. 247, 17. 
ΠῚ 8, 17. 177|1. 

ἀπειρία 88.06. 184,16. ΠΊ1, 
28. 45, 28. 157,13. 28. 

ἄπειρος 98, 4. 188, 22, ΠῚ 48, 
28: ἀπείρως Π ΟΘΥ͂, 117. 

ἀπεκδύεσθϑαι 16. 10. 
ἀπεκλογή ΤΙ 18, 10. 
ἀπεμφαίνειν 88. 80. 
ἀπεραντολογία ὅ, 18. 
ἀπέρασις τῶν παϑῶν ὅ0, 18. 
ἀπερείδειν ὅ2, 19. 
ἀπερίληπτος 168, 1. Τὸ 204, 

80. 268.10. 
ἀπελϑόντες τηογὗα] 181, 18. 
ἀπήχημα 18δὅ. 1 (Π. Κοομ 

196 5α.). 
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ἁπλανής 50. σφαῖρα 11 82, 8. 
48. 22. ὅ6,16, 189, 6. 218,6. 
598, 18. 298, 80. 299, 2. 985. 
ὅ. 842, 2606. ὁ ἀ. 50. κύκλος 
Π 192. 2 οὗ 194. 28. οἱ ἀἁ. 
βίθ] 80 ἤχϑθ Π 16,90. δ7.18. 
64. 1. 228,1. 848,26. 

ἁπλότης ἄθοχύτῃ 19, 1. 
ἁπλοῦν οϑὺ ϑεῖον 68,12. 111. 

16. 114. 238. ἁπλῶς ορρῃ. πῇ 
94, ὅ. 11. 262,11 οὗ Π 87, 
10 5α6. (508... 

ἄπνοος 5106 ἐπιπνοίᾳ [108 .29. 
ἀπόγειος 1 219, 15 5αα. 999. 

8. 221,80. 2951, Ἴ1. 

ἀπογεύσεις τορι ίο8.6 ΤΙ 117.6. 
ἀποδιαιρεῖν 10, 18. 
ἀποδιάληψις 484, 12. 
ἀποικονομεῖσϑαι 251. 90. 
ἀποκαϑιστάναι 18, 1τ. 20, 

19. 59, 19, 170,27 τηδᾶ. 1ὅ9, 
10. 1ὅ7,14. 175,26. ΠΙ 80.18. 
181,6. 165,6. 162,10. 296.10. 

ἀποκατάστασις 120,14. Π 
12.232. 16.14. 20,ὅ. 21,22. 
45,11. 66,80. 161,14. 168, 
1ὅ, 169, 8. 18δὅ, 6. 290, 2. 
ΦΘΥ, 38. 898,20. 

ἀποκαταστατικός 1 14͵ 6. 
16,10. 17 8.19. 18,26. 21, 
11. 232, 8. δ2, 14. ὅ8, 28. 66. 
24. 28: -ικῶς Π| 1, 24. 

ἀποκλίματα 5ιθ]]ασα Π 
14. 14. 

ἁποποπτιπκοὶ ἄγγελοι 11 296, 
1 οὗ ΠῚ 182. 80. 

ἀπόκρυφος Π 8.4: ἃ. ϑεω- 
«οἷα 86,1. 

ἀποκπυητικὴ ὥρα Τ| δγ,. 12. 
πολλόδωφος (Ρ]. 128, 2. 

104,2 

Ἀπόλλων 68,29. 69. 16. 19. 
94,99. 118,80. 147,1. 1 28,8. 
᾿Δπόλλωνες 92, ὅ. 

Π. ἸΝΌΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

᾿Δπολλωνιακός 141, 8. 28. 
148, 15. 

ἀπόλυτος ΤΙ 269,8. 847, 1 ο. 
σοι. 946,19. Π 119,8. 

ἀποπεράτωσις 98, 80. 
ἀποπίπτειν ὁ. σθῃ. 84. 17. 

68.18. 18,18. 19,2. 116,12. 
110,24. Τ| 167,99. 

ἀποπλήρωσις τοῦ πάϑους 
βίτη. 99, 6. ΠῚ 72, 9. 146, 8. 
169, 9. 181,99. 

ἀποπληρωτής (Ρ].) ἢ 12. 17. 
91. 266,2. 216, 3. 841. 36. 

ἀποπληρωτιπκός 98,14. 186, 
25. Π ὅ,20. 72, 18. 846, 28. 

ἀπόπτωσις 84. δ. 200, 19. Π 
69, 22. 296. 16. 28. 28. 808, 
ὃ, 12. 880, 11 (οἵ. Ἡ. ΚΟΟΝ 
Ῥβ. Ῥιοπγβἰ τ 119). 

ἁπορρεῖν 158,1. 
ἀπόρρητος 18. 22. 18,6. 51, 

18. 856. 2. 19. 128, 22. 140, 
11. Π129. 26. 209,26. 212, 

, Φ1 οὗο. 
ἀπόρροια 108,8. 122,4. 152, 

ΟἿ. 290,1. Π δγ, ὅ. 157, 2. 
ἀποσκευάξεσϑ' αν ΒΌΙΟΘΙΘ 68, 

1. 178,8. 80. 24. 84,19. 108, 
14. 124.8. 160,19. 1|108,18. 
854,18 οἷο. 

ἀπόστασις δ2,171. 917, 80. Π 
168,30. 

ἀποστενοῦν ὅ8. ἢ. 1 847, 
8. 8. 

ἀπόστροφος ΤΙ 149, 1ὅ. 
ἀποτέλεσμα 99,14. ΠΊΟ, 26 

ΟΡΡ. αἴτιον 84,9. 
ἀποτελεστικός 249, 28. 
ἀποτελεύτησις {ἴ, 8. 18, 3. 

99. 99, 969. 98. ΠΟ 861, 1. 
ἁποτυποῦσϑ'αιν 89,16. 71,18. 

160,27. 188, 29. 189, 80. ΤΠ. 
164, 80. 

ἀπεφυγμένη οϑὺ τηϑίθσια Π 

2 



Π. ἸΝΌΕΧ ΕΒΒΟΒΥΜ. 

ἀπροαΐίρετος Τ| 206,18: -ρέ- 
τως 1 128,1. 284. 16. 

ἁπρόσοπτος Ἡ 198,9. 
ἀπροσπαϑ'ής 128, 1. 
ἄπτωτος 1981, 38. ΤΠ 880, 20. 

882, 2. 
᾿Αρδιαῖος 118. 21. Τ 97,21. 

109,28. 104,91. 110,99. 176, 
21. 1171,19.28. 1:18, 29. 179, 
4, 19. 25. 188,10. 526.29. 

᾿Δρεῖκός 142, 11. 117. 148,9. 
242,4, 1 918, 28. 296. ὅ. Ἰ1. 

.4. οδὲ ἀἰθδέοβ. Π 61, 96. 
ἀρξβτή δ. 17. 49. 98. 99, 8. 

120,11. ὁ68, 10. Τί 21δ, 26566. 
28ὅ.7 ἀθ οἷὰβ θϑύατα 206, 
6 8αα. ἀυρίοχ ΠῸ 29, ὅ. 

Ἄρης 69,2. 9,1. 140,20. 242, 
2 οἷο.; βύϑι! ΠΟ ὅ8, 18 (28). 
218,24, 219,6. 221.4. 222. 8. 
228,16. 226, 22. 

ἀριϑμός 111. 15; τέλειος 
ΡΙοὔομπῖβ Π 14, 2ὅ 5αᾳ. 5γῃ. 
σειρά 90,20. 

Ἄριστος ῬΥΟΟΘΟΠΏΘΒΙΤΒ γουιχιῦ 
Π 118. 28. 

᾿Αφιστοφάνης (Ρ1.) 42..19. 
ἀρμένιος οὗ, Ἦρ. 
ἁρμονία ϑεία ὅ9,1 ὉμΊΥΘΥΒΙ 
1 δ0,4 τρρ]ϊοῦ οὖ ἀθύθυϊου 
(Ρ].) 11 21,8. 38,6. 66,526 5αᾳ. 

᾿Δρμόνιος ΕχὶΒ ραΐου ΠΕ 110, 
12,14. 

ἀρρενόϑηλυς 11 44,34. 
ἀρρενούμεναι ψυχαί 286. 14. 
ἀρρενωπός 2ὅ0., 11. 1221. 1. 

299. 8. 
ἄρρην τὸ ἄ. ἴὰᾷ πυχηθγῖβ Π 28, 

8. 8, 18. 69. 10. 
ἄρρητος 89,16. 12,80. 18,94. 

82.1.95, 84. 1. 111. 19. Π 
108,19 : Ἰττούου 115 ΠῚ 24,16. 

ἠρτῆσϑαι 6. ρθη. 112, 29. Ἱ 
11. 18. 200, 22. 
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Ἄρτεμις 18, 10 (27). 91, 57. 
95, 8. 

ἄρτιος τυχηθγὰβ 94,24. 97..22. 
188, 27. Π 61. 10. 

ἀρχέτυπος 10,38. Π 282,8 
996, 17. 

ἀρχή πη ογηπΐστη γϑύσχῃ 3. 7.. 
82,29. 98,6. 188,20. 104,27. 
219. 21. ἀρχαί 81.8. 188,26. 
999, 4. 100,2. 159, 21. 186, 
28. δύο (πέρας οὐ ἄπειρον 
γ61] μονάς οὐ δυάς) 92, 80. 
9ὅ, 18. 184,81. Π 4, οὔ. 

ἀρχηγικός 91, 10. 180, 11. 
ἀρχηγός 96,8. 106ὅ.18. 208,8. 
ἀρχιερωσύνη ἢ 115, 2. 
ἀρχικός 88,39. 909,9, 914,39. 

298, 18. ΠῚ 148,94. 98. 
ἀρχοειδής ΤΊ 152. 10. 880, ὅ 

(5808.); -δῶς 20, 14. 
ἀσάλευτος 84. 8. 
ἄσκησις 207, 24. Τὶ 808, 18: 
᾿Δσκληπιός θ9. 1. 
ἀσπάλαϑος αὐἱὰ 51ὺ Π 879, 

16. (60}.. 
ἀστάτως Τί 1δ7, 32. 
ἁστεροσκόποι 11 δϊ,0 
ἀστήρ αἀ6 506115 ἥχιβ Π 218, 

16 αἋ6 Θογαχη τηούυβ 11 226, 
7 566. δϑίγοϊοριῷ ΠῸ 274, ὅ. 
11. 

ἀστρολογικός ΤΙ 109,20. 

ἀστρολόγοι ΤΙ 811,1. 819. 12 
(86... 

ἄστρον σύννομον (Β].) 19, 16; 
τὰ ἄ. ρ]απθοίδα ΠΟ 218, 18᾽ 8566. 
280. 19; 5061186 ἔχδθ Τ| 218, 

66; ΠΝ τῶν γοητῶν 
294. ὅ. 

᾿Δοτυάναξ 1710. 16. 
ἀσύγπλωστος 68,99. 

ἀσύγχυτος 89,8. ΤΠ| 78,2. 146, 
2: -τῶς 89.106. 284, 15. 

ἀσύμμετρος 81,18. 82.. 101, 
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14. 201, 21. 1| 68,18. 195,10. 
190, 1ὅ: τρῶς 88. 11. 

ἀσυμφωνία ΤΠ 49, 18. 
ἀσύμφωνος Π 49. 11. δὅϊ, 21. 
ἀσυναισϑήτως Τ 152, ΡΣ 
ἀσύναπτος 261.8. Π 289, 28. 
ἄσχετος 5116 σχέσει 909,19. 
ΠἩ 196, 95. 816, 11. 847, 19 

(81. 196, 9). 
ἀσώματος 186, 24. Τ' 7, 18. 

84.111 οἴο. ἀσωμάτως 89,21. 
ΤΠ 16, 19. 

᾿Δταλάντη ΤΠ 811, 12. 820, 8. 
521, 2ὅ. 

ἀταξία 48, 18. 122. 14. 
ἀταραξία ἘΠ 808, ΟἽ. 
᾿Ατλαντῖνοι (ΡΙ) ΠῚ 111, ὅ. 
Ἄτλας ΤΠ 200,6. 868, 32. 

ἄτομος 114, 18. 281, 6. Π21.4. 
108, 8. 14. 104, 8. 

ἄτρεπτος 88, 18. ΤΠ 94, 14, 
118,.29. 119,14: -τῶς 141, {. 

Ἄτροπος Π 94. 91. 244, 7 566. 
842, 18. 848, 19. 9544, 1 5αα. 

Ἀττική 50. γῆ ΤΙ 894. 18 μοῦσα 
Π 111,11. ἔϑος 345, 22, 

αὐγοειδὲς ὄχημα ϑιαἶτηδθ 89. 
9. 119, 10. 1| 164. 96. 198, 
11, 12. 196, 27. 199. 21. 

αὐθυπόστατος ΤΠ 14. 12. 
ἀἄνλος {1 14. 18. 162,21, Π 

16,16. 16,16. 196,7. 162,26. 
166,14. 187,99. 196,19. 198, 
28, 242. 20. 269, 27. 211. 24. 
ἀὕὔλως 116, 95. 111, 8. 118, 
14͵ 

αὐξητικαὶ ἡμέραι ἴαπδθ 1 
᾿Υ. 

αὐτάρκης 320,8. 24,21. 8.14. 
1Π 862, 26 Βαα. 

αὐτενέργητος 11 9ῦ, 
ΤΙ 22, 8. 61, 18. 

αὐτεξούσιος ΠΟ 100. 17. 364, 
18. 266, 29. 894. 8, 841, 16. 
17, 368. 16, 

2: -τως 

Π. ἸΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ. 

αὖτο- (τού αὐτοτάχος) ΠΙ 18, 
ὃ. 14, 47. 9. 48, 8. 810, 20. 
8149. 11 (808... 

αὐτοαγαϑός 28, 22. 269. 28. 
τ, 16. 

αὐτοῖν 26, 8. 
αὐτοκινησία ΤΙ 41, 1. 67, ὅ. 

10, 11. 338, 14. 
αὐτοκίνητος 8δ, 21. Π 12, 

ϑά58αᾳ. ὅ0,286; -ἤτως 1120,28.. 
109,19. ῦὺϑ 

τὸ αὐτόματον 11 102,10.. 
αὐτοπραγεῖν 28. 4. 220, 24. 

ΤΙ 149,34. 
αὐτοπραγία 3017, 80. 220, 1. 

ΤΙ 32,11. 146,21.34.. ὁ 
αὐτοπτεῖν 81, 1δὅ. 40.1.2. Π 

242, 1δ, 
αὐτοπτικός 132, 4. 15,18. 

8544. 29: -ικῶς Π 248, 14, 

αὔτοπτος 1119. 21. 
αὐτὸ τὸ αὐτό (ΡΪῚ 1172, 8. 
αὐτός οϑὺ Ῥ]αῖο 68, 26. ᾿8ὅ, 12. 

120, 21. 

αὐτοφάνξια 81,9. 89. 1 8αα. 
1 241, 28. 242, 29. 

αὐτοφανής ΠΊΟΥΤ, 29, 124,10. 
246. 1; -νῶς Τ| 164. 1. 168, 
19. 198, 969 

αὐτοφυής ΤΠ 41, 6. 319, 38. 
229, 10: -ὥς ΤΠ 868, ὅ. 

αὐχμηρός ΠῚ 846,99. 847,1 
ἀφαίρεσις 280, 29..281, 1. 

288, ὅ. 9. 1δὅ; 506 ||] γάτα 1 44. 
117. δ, 29. 80. 9381, 11. 21. 
282, ὅ. 

ἀφανής 18.221. ὅ8,.29. 68,17. 
Τά, 19. 101, 19. 168, 1. 96. 
114. 1. ΤΠ 18. 18. 982, 8. 

ἀφάνταστος Ῥόησις Τ|΄ΊΟΥ, 90. 
ἀφετηρία ΠῚ 34, 14, 
ἄφετος 82,21. δ46, 10. 
ἀφηγηματικὸν (εἶδος) 14.21. 

20. ΝΣ μ 



Τ. ΙΝΡΕΧ ὙΕΕΒΒΟΕΥ͂Μ. 

ἀφίστασϑαι ὁ. σ6ῃ. 119, 36. 
121,11. 1 82,8. 

ἀφορίξειν 6Υ, 29, 88.4. 15.80. 
122,2. 121. 4. ΤΠ 80. 24. 108, 
17. 128, 98. 181, 18: τηθα. 
ὑγϑηϑ10. δά, 10. 97, οΔ. 129, 
18; κατά τι 98,15. 111,19. 
186, ὅ. 111, 80. 

ἀφοριστικός 13, 10. 121,16. 
ἀφοσιοῦσθϑαι 18. 16. 
ἀφοσίωσις 42, 12. ὅ0, 8. 28. 
᾿Αφροδισιακός 108, οὔ. 109.ὅ. 
᾿ἀφροδίσιος 148, 9. 
᾿Αἀφροδίτη 9, 238. 108, 12. 19. 

109.2.6. 189,1 οἴο. 256, ὅ. 6. 
Π 268, 24. 812, ὃ. 1ὅ (808.); 
ΒΘΟΘΥ οἷαβ ϑαθυτηπαβ 11 62,6; 
--- 6118 Π| ὅ8,19. 218,20. 22. 
219, 4. 26. 221. 18. 222.9. 
228, 18. 224. 22. 220,21. 

Ἀχελῷος 149, 11. ᾿" 
χέρων Π 196, 6. 
᾿4χιλλεύς 46, 4 100, 117. 114, 

ὅ. 12. 11, 95. 116,1. ὅ. 130, 
1864. 129. 18. 180,14. 148, 
24 5846. 164, 8. Π 166, 2. 

ἄχραντος Τ2. 1ὅ. 26. 178, ὅ.20. 
88,18. 120,18. 184,29. 188, ὅ, 
162, ῶ8. 162, 19. 177,1. Π 
ΤΌ, 17. 130,7. 184,2. 242, 6. 
269,26. 270,8. 296,0. 882,28. 

ἀχώριστος 9. 4. 11 δά. 21. 
198,11. 

ἁψίς ΒΘ] (Β1.) ἢ 190. 9. 19. 
192, 4. 200,21. 218, 15. 

ἄψυχος 82, 11. Π 89, 19. 

βαϑύνειν τὰ ἐπίπεδα 11 ὅ2, ὅ 
(εξ, οι 61,26). 69, ὅ. 36. 848, 
19. 841,2. 

βαπτίξειν δαϊταϑιη 18,1. Π 
288, ὅ. 

βαρβαφικαὶ σφαῖραι 1818, 12. 
βαρβάρων τελεταί 91, 21, Τ 

Ζ2οῦ, 21. 

ῬΒΟΟΙΌΞ, θᾶ, ΣΟΙ]. Ἡ. 
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βασιλεύς 501 Π 46,12; β. νοε- 
οοἱ 98, 80. 

βασιλικός 188, 18. 1| 81, 16. 
Βατίξεια Οταίνὶ 110. 6. 
βέβηλοι 14, 32. 86, 8. 
Βενδίδια 18, 8. 10. 19. 8. 
Βένδις 18, 19. 18. 1. 
Βερενίκη ταθρῖθθ τηϑρΊδίγδ 

οδδ, 18. 
βλαβερόν οὐ βλάπτον ατπο- 

τιοᾶο αἰ θγαπῦ 29. 16 55. 
βοᾶν αἰδοιΐθ αἴοοσθ 7, 2ὅ. 

104, 17. 196, 17. 294. 11. 
995, 9. ΠῚ 147, 20. 294, 98. 
οθῦ, 11. 819. 16 (Ὀ16185 Ατομ. 
α. ἃ. ῬΕΠ. Π| 452 Ἠδίηζθ δὰ 
Του. ΠῚ 14). 

Βορρᾶς 152. 18. 
βοστρουχίξειν θὅ. 11." 
βοτάνανι αὐϑοᾶδηη ΟΟΥ̓́ΡΟΤΆ 

οομβουυϑηῦ ἢ 116,24. 
βοαχύπορος (Ρ].) 68, 28. Π 

20,.21. 
͵ 

γάλα α15. ααἱραβάδιῃ ᾿ΙΡΘὐαΣ 
Π 129,27. 

γαλαξίας ΤΙ 129,34. 26. 180, 
4 5αᾳ. 194, 19. 

γαλήνη 17. Ὧ0. Π 18, 4. 
γάμον φυλάκων ῬΙαἰοηϊοουατα 

ΠῚ 7.1 8αᾳ. αἀθογύχῃ 184, 8. 
γενεϑλιαλογικός Π 199, 12. 
γενέθλια ῬΙούομΙβ ΘΘ]ΘΌΓΒ- 
τ 69, 28. 

γενεσιουργός 18,28. 19, 12. 
90, 2.11. 91,6. οῦ, 8. 107,96. 
194. 10. 148, . 286, 16. Π 
91. 14. 232, 12. δῶ, 34. 21. δ4, 
19. 66; 26. 67, 22. 68, 9. .98, 
2606. 94,7. 28. 98. 26. 104,1. 

,. 157, 91. 108, 1δὅ. 24. 1178. 8. 

114. 11. 988, 88. 289.1. ὁ 66, 
11. ΤΊ, ὅ. 21. 28. 844. 24͵ 

γένεσις 11,538. 18.6.97. 19,8. 
12. 18. ὅϑ, 12, ΓΕ 2. 9, 1. 

28 
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98, 7. 101, δ. 8. 110, δ. 194, 
16. 149,9. 116,16. 94. 181, 
95. 206,20. Π 8,16. 17,90. 
99. 11. 49. 1. ὅ9, 16. 67,1. 
11. 81. 7ὅ,19. 8ὅ, 9. 98. 22. 
24. 120,1.21. 152,8. 1δ8. 2. 
169,18. 290,56. 282.19. 284, 
98. 211, 1. 281, 8. 848, 18. 
849. 28. 864. 16. αἱ ἐν γ. 
ψυχαί 1 98, ὅ. 1ὅ8.20 ορῃ. 
φϑορά 116. 80. 128. 14 ΟΡ. 
ἦν 28ὅ, ὅ. 261.1 οἷὰβ ἔφορον 
ΠῚ 15ὅ9.1 οἷτπιθ αἰτίαι ἴῃ Ἰὰπῷ 
ΠΠ 188. 16 1τηϊδίστη σοαϊϑοῦβ 
ΤΠ 82, 4 --- γ. τ--- ἀπογέννησις 
96, 98. 11ὅ. 18. 125. 18 οϑὺ 
κίνησις ΤΠ 10, 90. 

γενητός 112, 29. 142. 10. 81. 
261, 22 5α6. ΠΠ 179.14: γ. οϑὺ 
σἂν ὁρατόν 281.10: 9εῖον γ. 
ΤΠ 14. 8. 80,6. 967,19: ἂν- 
ϑρώπειον γ. 1 τὸ, 28. 

γεννητιπός 84,9. 88, ὅ. 17. 
89, 2. 184. 21. Ὧ9. Π 294. 20. 

γένη ἐν τοῖς οὖσιν 18. 3: πρϑο- 
βύτερα τῶν εἰδῶν 971, 8: δ εῖα 
δαιμόνια ἔσχατα βἴτη. 70, 12. 
τῇ, ὃ. 18, Ἰ. 18. 39. 85. 90. 
86, 6. 88,10. 859,7. 90,1. 99, 
18. 98, ὅ. 114, 320. 198, 24. 
ΤΙ 68, 1ὅ. 99. 18. 806, 96 οὗ 
κρείττων. 

γέρανοι Βαυὺ ἔμφρονες 287,24. 
γξώδη ὀχήματα 121,17. 
Τῇ 184,9 
γῇ οἷθθβ τηϑρηϊααο ΠΠ 218, 

105.α. ὑπὸ γῆς 121,21 866. 
Π 827, 17 οἷο. ὑπὲρ γῆς 
129. 4. 

Γιγαντικὴ ξωή ὅ1,11. 14.185. 
104, 8. 186,5 (εξ, ΤΠ. 0]. 49). 

Γίγαντες 9, 8. Π 1Τ6, 14. 
γιγνόμενον 127, ὃ. 261, 1. 

ΟΡΡ. ἀπολλύμενον Β1ΤΏ. 118, 7. 
124. 21. 1 8.20. 

Π. ἸΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ. 

Γλαύκων (Ρ].) 1.11. δ4,0. δῦ, 
29. 214,4, 28ὅ. 81. 1 92,16. 

γλωχῖνες σϑοϊηθίσίοθ Π 96, 18. 
γνησίως φιλοσοφεῖν 84. 21. 

100,10. 109, 22. 
γνῶσις 211, 11. Π 1604, 11. 

ΟΡΌ. ἀγαϑότης οὐ δύναμις 
98. 4. ορρ. ξωή ὅ8, 9. 9ῦ, 14. 
ΟΡΡ. ὄρεξις 28ὅ.4. ΟΡ. δόξα 
ΠῚ 814, 2ὅ (86}.). 

γνωστικός 28, ὅ. 11 164. 14. 
280,12. αἰδύ. ᾿ξωτικός 21. 20. 
80. 22, 28, 2ὅ, 21. 96. 18. 
αἸϑύ. ὀρεκτικός 96, 2. 51, 24. 
206, 10. - γνωστικῶς 199. 2ὅ. 

γόνιμος 187, ὅ. 198. 18. 346, 
14. Τ|46.19. 190,57. γ. πρό- 
οδος 82, 5. γ. δυάς 184. 15. 

γραμμή αὐϑαχιρετάω ΡΙδἴο- 
15 287, 28 βΒαα. 

γραμμικός ΠῚ 1Τ0. 28. 
Γύγου πρόγονος 11 111, 4. 
γυμνάξεσϑαι 86,8. 1| 299,28. 
γυμνοῦν 214,9. 
τὸ γυναικεῖον δρᾶμα (Ρ].) 

946, 38. 
γυνὴ παϑαιρομένη ΒρΘΟΌΪατΩ 

ογαθηύοῦ 290..-1ὁ9. ἀθ6 τηῦ]16- 
γαχγα Θοαποδύίϊοπθ 286, ὅ 8αα. 
251, 6 566. 

δαιμόνιος 19, ἢ. 86,19. 114. 
17. 348,19. 271. 29. ΠῚ 114, 
18. 298, 28. 886, 18. γένος 
78,6. 166,22. 1 61,12. τάξις 
βἶτη. 86, 6. 91,1. 92,10. 118. 
80, 147,9. Π Τό, 18, ψυχή 
118, 2. ΤΠ 48,14. τόπος (Ρ].) 
Τ| 157. ὅ. 198. 8 5αα. Ατβίο- 
[6165 ΠΟ 860, “4, τὸ ὃ. 41. 
18.17. 114, 4, 11, 8. 148, 
19 οἷο. δαιμονίως 158, 2. 941, 
14. 596,7. ΤΠ 49.18. 18, 19. 
21. 2608.6. 

δαιμονίς 340,21. 



ΤΠ. ἹΝΌΕΧ ὙΕΒΒΕΒΟΒΥΜΝ. 

δαίμων 80,11.18. 94,15. 109, 
ὅ. 114. 86. 118, 21. 199, ὅ. 
ΤΙ 8,8. 16. 7, 232. 81,10. 48, 
11. 117, 4. 2δ. 1671.16. 887, 
18. ὄντως ΟΡΡ. κατὰ σχέσιν 
41. 85. αἰδύ. ϑ:ὲοί οὐ ἀνϑρώ- 
σεδιαν ψυχαί Τ| ἵ, 17. 61, 9 
οὗ ΤΙ 188.24. 186, 16. ἀϊδ. 
ἄγγελοι Τ 100, 117. 2348, 18. 
ἀποπληρωτής (Ρ].) Π 12,16. 
ποιναῖον 168, 18. 295, 28. 
ἀγγελικοί ΤΠ οδῦ, 80. ἀγαϑοί 
Π 11,1. 187. 29. 299, 9 566. 
ὃ. εἰληχώς (ῬΙὴ Π 94, οὔ. 104, 
28. 1217, 217. 244. 25. 270,10. 
211, ἴ 8αα. 298, 1Ο 566. 

δάκρυα αὐ1ὰ βἰρηϊβοθηῦ 124, 
24. 127| 80, 

δακτυλικὸς ῥυϑμός 62.18.21. 
δάκτυλος ὍΘΒ 61. ὅ. 8. . 62, 

18. ἐπὶ δακτύλων σκοπεῖν Τί 
169,2. 111,4. 172,18. 258,28. 

Δάμων (ΡΙ. 42, οἵ. ὅ4͵ ὅ. ᾽δ6, 
9. 61,2. 8. 22. 62, 1ὅ. 

Δάφνη 1 28. ὅ. 
δάφνη βαϊτοῖπθ ποι ΤΟΊ ΟΥ 
Π 28. 4. 

δεκανοί ΤΠ 44, 26, δ6, 18. 
δεκάς ΠΊ169, 9. 1τ0.9. 172, 

28. 818, 2 οϑὖ Ζιονυσιακή 11 
21. 21. 67, 8. 

δεσμοί ταυπάϊ ὅτ, 1ὅ. 68, 9. 
119,4. δηΐτηϑο 11118,106. 119, 
9, 196,9. 281, 8, 894,26. 

δεῦρο -ι ἴῃ σΘΩΘΒΙ ὅ9, 6 600. 
τὰ δεύτερα 88,2. 88,12. 89, 

8. 91, 8. 101, 98. 184. 16. 
185, 8. 140,8. 168, 22. 246. 
109. 288, 9. 98, Π τῦ, 10. 848. 
11. δευτέρως 102, 8. 184, 8. 
228. 12. 

δευτερουργός᾿ Π 149, 28. 
908,1. 269. 16. 

δευτερωδουμένη μονάς ΤΠ 
67. 9 
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Ζημήτηρ 12ὅ, 21. 
δήμιοι κοσμικοί ΠΟ 100. 34. 
δημιούργημα 82,11. 136, 21. 

128, ὅ. ΠῚ 204, 2. 
δημιουργία 75. 20. 82, 1. 

121.06. 184,8. 178. 16. 949, 8, 
Π ο84. 80 ἔτθβ Π' 8, 1. 

δημιουργικός 19. 17. 90, 11. 
16. 98,.4.11. 27. 107, ὅ. 19. 
58. 116,39. 184. 20. 168, 57. 
1604, 10.19.20. 198.10. Π 8, 
19. 169,20. 178, 8. 290, 96. 
224, 24, 284. 10. 

δημιουργός 84, ὅ. 82.18. 90. 
9, 98, 19. 99, 1. δ. 101; ὅ. 
106,27. 107.19. 186,94. 187, 
11. 148, 8. ΠῚ 8, 22, 148,20. 
146, 4. 204. 8. 969,26. 270, 
17. οἱ νέοι ὃ. 148, 12. 

ΖΦημόδοκπος 114.11.321. 198, 
117 8566. 

δῆμος ἐν ἡμῖν Βαυὺ πάϑη 12,1. 
Ζημόστρατος Αταρίρο!δ. 
ὯΝ Π| 116. 4. 

διάϑεσις 80, 19. 72.8. 98,28. 
97.12. Π δῦ, 26. 164. 98 οἷο. 

διῃρημένος δ.,.29. 90, 22. 
94,4. 107,4. 120. Ε Π 168. 21. 
882, 84 οἷο. διῃρημένως 114. 
2. Τ 144.22, 24, 28. 262, 9, 

διαιρετικός 1 80, 8. 182, 80. 
διαιωνίως 118, 18. 189, 80. 
διακόσμησις 84, 19. 5γη. 'τάξις 

19. 2. 18,12. 89. ἰτ' 88, 21. 
91. 1. 99. 98. 98, ́ . 94, 18. 
118, 2θ. 114. 20. 186, 51. 141, 
8. ΤΠ 104, 10 οἷο. 

διάκοσμος 188, 19. 187, 16. 
294,18. 1 207, 21. 

διάκρισις 89. 16. 88, 7. 87, 
80. 88, 26. 89, 8.20. 98, 8. 
188, 26. 188. 21. ἢ] ὅ8, 38. 
62, 2, 188,21 οἷο, 

διαπριτικός 90,8. 142... Π 
62, 1. 

28 
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διαλάμπειν 104,11. 192. 8. 
ΤΙ 270, 8. 

διαλεκτιπός 165,9: διαλεκ- 
τική 288, 8.18. 284, 18. Τ 
804,4: -ἰκῶς ΠῚ 66. 1. 

διαμετρικός ΤΠ 28, 1.90. 
διάμετρος τϑατοξῖο Π ὅ9, 14: 

ἡ ὃ. Τὶ 54. 16. 27. 1. 
διανόημα 14.230. 171.12. 114, 

20. 291,21. ΠΊ60. 24. 
διανόησις ΤΠ|184. 2. 166. 29. 
διανοητιπὴ ἐνέργεια 262, 26. 

1 41.12. δ1. 28. 150. 26. 
τὰ διανοητά 219, ὅ Βαα. 288, 

"29. 298, 22 Βα6. 
διάνοια ὅ9,11. 86,26. 110,7. 

115,28. 118,26. 20ὅ.12. 262, 
28. 288,29. 61. 6: ΟΡΡ. 
λέξις 66, 20. 

διαπορϑμεύειν 186, 4. ΠΤ 
118, 19. 194. 17. 208, 929. 
544.2. ᾿ 

διαπορϑμευτικός 1142, 28. 
108, ὅ. 224,18. 

διαπόρϑμιος ΤΠ 92. 88. 
διαρϑροῦν 117,20. 269,19. 

1 186,18. 119,18. 888,29: 
διηρϑρωμένως ΤΠ 212, 90. 

διάρϑρωσις 81, 8. Π 89, 17. 
διαστατῶς Τί, 18. ΤΠ 949. 14. 

διαστέλλειν ΒΘ ΠΠρΡΘΙΘ 28, 12. 
ΤΠ 186, 1. 166,1. 

διαστηματικός ΤΠ 249, 1ὅ. 
διαστροφή 4717.10. τὅ,12. 76, 
18. ΠῚ 870, 6 (5668... 

διάστροφος 48.221. 18.220. 
147.16 510,6. ΒΟΠ..: : διαστρό- 
φῶς τ, 6. 

διασχημάτισις Τ ὅδ.6.20.21. 
διατείνειν Ἰαΐγϑηβ. .94. 19. 
181, ὃ Π 104, 8. 807, 28: 

" τηθᾶ. ᾿Θαἤγτηασο 60, 26. 
.100. 14. 160, ὅ. 201, 19. ᾿281, 
11. ἼΙ- 89, ὃ. 

διαυγής ΤΙ 158, 18. 

ΤΠ. ΙΝ ΕΧ ΨΕΒΒΟΒΨΜ. 

δίαυλον διαϊτηδτγυτῃ {Π187,16.ἅ 
διαφορότης ὅδ. 10. 96, 28. 

119. 28. 2460, 18. Π 18. 8. 

146,18. 
διγόνους τοῦτο δρρΘ αὖ 

Ἐχηρθάοοίθβ Π| 84,26. 
“Ζίἰδυμοι Βῖσπστα ΤΠ 82, 19. 
διεισδύνειν 1 182,29. ΄ 
διευκρινεῖν 1, 206. 
διηγηματιπκῶς 16, ὅ. 
Δίϊτος ΤΙ 8,16. 31,30. 148.10. 

1710. 8.10. 112, 28. 218, 28. 
811, 8. 851, 26. 289. Ζ,. δδ 

- ὥρα νοδ ΠΟ 62, ὃ 
δίκαιον Οὗ καλὸν ϑυηὺ σύ- 

στοιχα τῷ ἀγαϑῷ 269,24 8αᾳ. 
ὃ. βίος ͵ροΙοἰβρίτααβ., Π 81. 

ά 58αᾳ. 
δικαιωτήρια (Ρ]. 191, 24. 

151, ὅ. 168,1. 167,26 οἷο. 

δικαστικὸς τόπος ΤΙ 92, 238. 
121,10. 

Δίκη 107, 28. ΠΊ144, 26 βαᾳ. 
1417. 20. 190,20. ὟΝ 9 866. 

δίκη 12,18. 96. 96. 98, Ὁ. 11. 
99.8. 101,96. 108,18. 161,8. 
168. 11. ΠῚ 290, 20. 994, ὅ. 

διοικίξειν αἰτίγαθσθ 19.320. 
186, 6. Π| 19,9. 

Ζιονυσιακός 8δ., 9. 94. 6. 
116, 1. 8. Π 8, 16. 21, 21. 
169, 28. 170,9. 11. 181,4. 

Διόνυσος 90,8. Π Ι, 21) 
170, 1. 

διορατικός 21. 238. 22,238. Π 
56. 17. 

διοργανοῦν 11 8, 21. 
διοργάνωσις Τί 810,1. 
διορϑιωτικῶς 204,2. 
διορίξειν 239,18. 56,29. 60, 

9.10. 69, 94. 64.16.28. 66, 
89. 88, 11. 196, 9. 110,18. 
298, 18. 286, 19. ΠῚ 92, 6. 
184.94. 807, 8; τηρᾷ. ὅ7, 1 



Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΚΒΟΒΥΜ. 

112.80. 197,17. 288,80. 2718, 
16. 910, 14. 289, 98. 

ΖΦιόσκουροι ὅδ, 4. Τ| 187. 8. 
“Διοτίμα 348, 21. 25, 11. 
δίσωμα στο Π 44, 12. 
διχομηνία 1| 84, 8. 10 (Ζο- 

γοδϑύθι). 
διχοτόμοι φάσεις Ἰυηδθ Π 

44. 90. 
διωλύγιος (Ρ].) Π| 120. 17. 
δοκικῶς 11 89, 38. 
δοκίς ΤΙ 86,20. 87. 10. 
δόξα (Ρ1.) 286, 20. Π 52,1; 

γψϑΥθ βρη δποθύϊομθα 262, 
2ὅ 86α.; ΟΡΌ. ἐπιστήμη 22,11. 
16. 200, 96. 206, 11. 267, ὅ; 
ΟΡΌ. γνῶσις 261,11. 1 874, 
26 (Β0}.); οομπὶ. φαντασία 116, 
16. 

δοξαστικός 21. 81. 286, 14. 
9668, 4. ΠΑ47, 19. 147 171: 
δοξαστικμῶς 108, 7. 

δοξαστός ΟΡ. γνωστός 287, 
24, Π| 814,24 βαα. (86}). 

δορυφορϑεῖν (δϑβύγτο!].) ΤΠ 59,1. 
220. 21. 

δόσις 18,34. 98, 17. 99, 34. 
128,10. 181.8. ΠΊΟΤ.9. 194. 
18. 161,94. 849, ὅ. 26. 

δουλεύειν ΟΟΥ̓́ΡΟΥΙ 2326, 8. Π 
216, 1. 8. 

δουλω ϑ'ἐν(τὸ γνωστικόν) 28,1. 
δοχεῖς ὑποιχρογυτα-ΠΠ 246,24. 
δρακοντόμορφος ΤΠ 181, 4. 
δραματικὸν (εἶδος) 14,20. 
τὰ δρώμενα 107,12. 108,20. 
δυαδικός 184,22. Τ| 47,4. δ1. 

11, 187 2. 
δυάς 88,80. 93,ὅ. 98,30. 184. 

16. Π 46,38. 46,7. 187, 1. 
94. 188,7. 

δύναμις Ῥοοῃηθδί (46 οἱὰβ 
μϑύασω 266. 16 54.) 28, 4. 
88, 6. 89,16. 94, 90,12. 96, 
22, 118, 28. 127, 18. 184,29. 
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118,8. 1 291.,1.18 δὅο.; ΟΡ. 
ἐνέργεια ὅθ.1. 6ὅ, 28 --- ΟΡΡ. 
νοῦς 220,18. 2388, 2 -- Ῥεῖ- 
βοηδ αἸνιηδ ϑἰϊαὰϑ 91. 9. 92. 
98. 94. 11. Π| 99,929. 114,19. 

δυναμοῦν 22, 17. 68,12. Π 
198, 7. 

δύνασϑαι διπλάσιον ταδίῃθ- 
γαϑῦϊοο 1| 27,24. 88,18; δυ- 
νάμεναι 1 86,9. 51, 12. 

δυναστευόμεναι Τ| 86, 10. 
51, 19. 

δυοειδής 96,20. 188,92. 296, 
94, ΤΙ21,. 29, 16. 50, 18, 
ὅ1, 9. δῶ. 14. 

δυσαντίβλεπτος [1180,17. 
δυσαπαλλάκπτως 11 814. 18. 
δυσαποσπάστως, ἐχούσας 

191, 19. - 
δυσδιάλυτος 11116.,24. 118, 

21. 
δυσέκνιπτος (Ρ].) ὅ0,9. 
δύσπαμπτος λόγῳ 11 τί͵ 8. 
δύστρεπτος Π| 118,21. 
δυωδεκάς αὐϑηύαστα νϑ]θαὺ 1 
45. 6 οἵ, 130,18. 864, ὅ. 

δώδεκα ὨυτήθΥὰϑ 18, 8. 
δωδεκαξτηρίς 124,2. 
Δώριος (86. ἁρμονία) 61, 28. 

φῦ. 62. 11. 29. 64,1. 
Ζωριστί 02, 8. 

ἑβδομαδικός ΤΠ 198,14. 216, 
94, 211,1. 

ἐγκαταμένειν [1 68, 18. 
ἐγκεντρίξειν 89,22. 1|64,16. 
ἐγπκολπίξεσϑαι 206,7. 218, 

24, 

ἐγκόλπιος 11 221,21. 
ἐγκόσμιος 100,19. 107,2. 126, 

9ὅ. 191,16. 164. 94. 166, 1ὔ. 
166, 4. Π 100, 14. 161, 16. 
961. 6. “1ὅ.1: τὰ ἐ, 90,91. 
127, 28. 184, 7. 186,29. 1 
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20, 20. 46,17. 121,9. 2τὅ.1: 
ἐγκοσμίως, 141. 24. 

ἐγκρύφιος ΤΠ 548, 20. 
ἔγχρισμα ΠῚ 186, 19. 
ἑδράξειν 88,28. 90, 2ὅ. 178, 

21. Π 149,8. 198, 29, 199, 
29. 20ὅ,16. 240, 6. 249, 18. 

ἑδραῖος Π 201, 4. 268, 4. 
ἑδραστικός Τ 90, ΟἿ. 
ἔϑη αὐἱᾶ να]αϑμῦ Π 806, 28 566. 
εἰδητιπός ΟΡ. ὁλικός 88, 

270, 7. ΠΠ 876, 27 (6680. 
Εἰδοϑέα 118,1. 
εἰδοποιεῖν θὅ,18. 210,14. Π 

221. 19. 
εἰδοποιία ΤΙ 224, 21. 
εἶδος ἰάθῶ 12,16. 817, 28. 39. 

26. 17,14. 118.,8.9.17. 145. 8. 
102,9. 286,28. 289, 8 566. 
204,12. 270,18. ΤΠ 169, 22. 
282, 4. 848, 12: ΟΡ. ὕλη 
584. 91. 1 874. 16. 25 Θομ); 
κατ᾽ εἶδος 88, 96. 108,17 οἵο.; 
σΘμτι8. 16, 18. 62, 2ὅ. 108, 96 
οἔ 14, 16. 19. 16, 24, 

εἰδωλικός 18, 28. 168,1. ΠΤ 
810,21 (86); -ικῶς τ, 21. 

εἴδωλα αἀδϑοιηοη τη ἴῃ 6 γῸ ΠῚ 
117, 4 οἵ. 94,6. 118, 8. 198, 
θ. 290, 14. 92. τῆς ἀληϑείας 
Β1ΤΏ. τὸ. 20. 108, 22. 28, 109, 
6. 110, ὅ. 120, 24. 121, δ. 
1600, 18. 1τ2, 11: 19. 176, 88. 
Π 169. 160. 

εἰδωλοποιΐα 161,9. 
εἰδωλοποιόν οοῦ ποιητικὸν 

γένος 10,80. 168,29. 901.14. 
204,2. ΤΙ 86, 18. 

εἰδωλουργική 189, 24. 
δἰκασία 288. 80. 

εἰκαστικός 119, 80. 188, 80. 

δἰκαστός 219. Υ, 290, 28. 
εἰκόνες Υο85 ν᾽ 0168 Τηξ6Π|ρὶ- . 

ὈΠΙατη ὅ9, 14. 77,14. 21. 86, 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥ͂ΜΝ. 

11. 176,8. 28ὅ, 11. 246, 17. 
1 4. 96. 48, 99. 97. 

τὸ εἰκονικόν ταυπαδηδτθτη 
ΤΟΥΣ ὈΓΟΡΥη ΠΠ 8, 14: 
-κῶς 240. 9. 

δἰκοσάς ερῦϑ, ϑυμῷ Π 818, 8. 
εἰκοτολογικοί λόγοι 284, ὃ. 
εἱμαρμέναι περίοδοι ΤΙ 19, 22. 

68. 28 οὗ Π 22,10. 25,12. 
ἡ εἷ. ααἱα εἷὖ ΠΤ 12,26. 99, 
{δ οἵ, 29,10. δῦ, 12. θ8, 99, 
8ὅ, 24. 106, 18. 506, 28. 507, 
11. 856, 8; καϑ' εἰ. 98,6. 10. 
1{2,.2γ1. 18, 9. 20, 10. 2907, 10. 

εἱρμὸς τῶν αἰτίων οϑὺ εἷμαρ- 
μένη 11 29, 1ὅ. 240, 26 οἵ 
856, ὅ. 

εἷς ἡ μία αἰτία 98, 1. 188,20 
οὗ. 

εἰσκοίνονται ΘΙ ΤΉ Θ 1 6ΟΥ- 
ΡΒ Π 852, 26. 

εἴσκρισις Τ 589, ὅ. 
εἰσοικίξειν ΘΏΪΤΉΘΤΩ Ϊη 601- 

Ῥὰβ Π| 812, 12. 
τὰ καϑ' ἕκαστον Βῖτα. 1924. 4. 

28. 12ὅ, 10.19. 281,28. 280, 
2. 309, 4. ΠῚ 108, ὅ. 19. 

Ἑκάτη ΠῚ 121, 8. 
'Ἑκατόγχειρες Π 282. 26. 
ἑκατοντάς 1 21, 22. 29,1. 

67,9. 1178.1 5αα. 
ἐκϑεοῦν π᾿ 48,10. 
ἔκϑεσμος ΓΡᾺ 11. 
ἐκϑέωσις 190, 17. 
ἔκκεντρος 50. κύκλος ΤΠ 222, 

06.10.18 50. Βρᾷϑοτῶ ΠΟ 214, 9, 
224, 21. 29. 

ἔκλυσις τῆς ξωῆς 21, 28. 
ἐκμαγεῖον κήρινον (δ 288, 

117. 

ἐκμειλίττεσϑαι 146, 91. 
ἐκποριστικός 216, 14. 
ἐκστατικός 61, 21. 84,20. 
τὰ ἑκτός 26. 10. 98, 19. Ἢ 286, 

ὃ. 10. ο87, 9, 998, 90. 
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ἐκτραγῳδεῖν Τ111, 1. 
ἐκτροπή ρδτῦαβ Π 88. 1 866. 

δῦ, 21, 
Ἥκτωρ 128,18. 148,21. 147| 

16. 29. 150, ὅ οἴο. 
ἔκφανσις Τῦ͵ 18. 171, {. 182, 

24 
ἐκφαντικός 9.1. ΠΟ 266. 11. 

969, 21, 
ἐκφαντοριπκός 11 118, 11. 

194. 14. 168,90. 24. 984, 28. 
οὅδ, 15. 210,10. 

ἐλαττωτικός 90. 18. 
Ἥλένη 108,94.98. 118,92 Ββαᾳ. 

“δὅ. ὃ. 
Ἐλευσίνια ΤΠ 18,10. 
τὰ ἐν Ἐλευσῖνι μυστήρια Π 

512,19. 
Ἑλικών ΠῚ 204,12. 
ἐλλάμπειν 180, ῶ8. 181,2. Π 
. 241, 4. 800. 19: τηὐγϑηβ. Π 
157, 1. 

ἔλλαμψις 78,9. 89,16. 108,4. 
118,18. 180, 20. 180. ὅ. 979. 
20. Ἦ 187. 99. 192, 1. 12. 

“Ἔλληνες 88.571. 91,18. 116,3. 
180,18. 181, 1. 146, 21. 921. 
20. 2898, 90, 22, οδῦ, 10. τ 

541,2. 
Ἑλληνικός 02. 4. 116,4. Π 

8545. 6. 
ἐμβαδόν Π 26,22. 88,20. 42, 

16. 24. 96. 
ἐμβοιϑ'ῆ ὀχήματα 5ϊτα. 121,17. 

1182. 20 . 20. 
ἐμπάϑεια 1 819,10. 
ἐμπαϑής 44,8. τῦ, 16. 10, 

94, ΤΠΊΤΤ. ὅ. 819,28: ἐμπα- 
ϑῶς 100,9. Π 819,19. 

ἜἘμπεδότιμος 119,21. 122, 
. 2,5. 
ἐμπειρία Τ| 82. 1. 
ἐμπῖπτον (Ορρῃ. προηγούμενον) 

Τ, 94. 18,91 ' 
ἐμπνεῖν 1 888.29. 
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ἐμποδιστικός 98,18. 
ἐμπύρευμα νἱύδδθ ἴῃ οοτάθ 

ΤΊ 118,17. 
ἐμπύριος 1156.,.24. 201,26. 

28 
ἐμφανής 68,16. 18.21. 109,4. 

158,21. 116,8. Π 18,18. 16, 
10. 117, 17. 18..20. δ, 18. 
9289, 8. 299, 2. 4. 801,1. 

ἔμφασις 226, 16. ΠΊ64, 28. 
16ῦ, 19. 

ἐμφωλεύειν τὰ πάϑη ΒΟΙΩ]η1- 
Ῥὰ8 1 179, ὅ. 

ἐμψυχία ΠῚ 9. ὅ. 90,11. 18. 
ἐμφψυχοῦν Π 889, ΟἿ. 
τὸ ἕν αἰγιῃῦτη 49. 21. 98.1. 

94,21. 188,20. {τ|, 22. 983, 
11, 288, 96. ΤΠ 46, Ὁ. 48, 6. 
51.160. 80, 8 566.; ἴῃ οἰνί δὺο 
ΤΠ 861, 80 βαα. Ιυγ. ἕνα 2ὅ8, 

εὐ δαγμένως ΤΠ 11.221. 
ἐνάλλεσϑαι 11147.18. 188,4. 
ἐναομόνιος 121, 90. 181, 10. 

ΤΠ ὅβ, 17. 190. 29. 191,2; 
ἐναρμονίως ΤΙ 68,12. 6ὅ, 9. 

ἐνάρμοσις ΤΠ 210. Ἴ14. 16. 
ἐνατενίξειν 268, 28. 
ἐνδείκνυσθαι ᾿ἀθΙΟὨΒΕΓΒΤΘ 

ὅ, 8. ὅ6, 8. 61. 9. 17, 96. 98, 
14. 118,6. ΠΎ, 257. 8,12 66. 

ἔνδειξις 12.9.. 84.12.28. Π 
8585. 28 οὔο. 

ἐνδεχομένως 268,21. 
ἐνδιδόναι 51,18. 18,22. 100, 

16. 101,9. 106,38. 184,96. 
ἢ 61, 2ὅ. 1456. 26. 181, 4. 
218, 8, 800, 22, 

ἔνδοσις 1146, 16. 880 ̓ Δ(68.. 
ἐνεικονίξεσϑᾳαι 89. 14. 149. 

19. 51,4. 52,54. 60, 94. 114. 
11. 248, 10. 

τὸ ἕνεκα του 1.21. 8,28. 88, ὃ. 
ΟΠ 12. 1 961, 16; τὸ οὗ 
ἔνδκα 7.21.1 261, 16. 
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ἐν ργϑεια ορρ. δύναμις ὅθ6,16. 
θὅ. 24. ΤῸ Τ0. 19 αὖ ἀἰδιοὺ 
ὃ πάϑει 224. 91 5866.: ἡ γνῶ- 

11. σις ἑ. ΤΙ 164.1 
ἐνέργημα 105, 28. 10ὅ᾽, 18. 

121, 1. 181, 1. Π 214, 14. 

ἐνεργητικός 11 165. 16. 
ἐνθεαστικός ὅδ, 98, 16, 36. 

19.12.28. 81, 80. 84,6. 1174, 
16, 18ὅ.1: ἐνθξαστικῶς 102, 
1. 166, 19. 188, 80; ἐνθεαστι- 
κώτατὰ 188. 6. 

ἔνϑεος δϊ, 16. 72, 4. 84, 1ὅ. 
98, 21. 110. {. 190, 6. 293. 
189. 1. 167, 96. 177 95. 181. 
86. 980,21. 1 171,29. 816, 
7 56αα. 861,7; ἐνθέως 112,2. 

ἑνναία ὑπεροχή 5ῖτα. 184,21. 
171,20. Τὶ 910, 22. 217,18; 
ἑνιαίως 167.12. 167,8. 217, 
8, 279. 28. 
ἐνιαυτοκράτω ρ (αδίν.) 166,2. 
ἐνιαυτὸς τέλειος Τ| 28,28. 
ἐνιδρύειν τοῖς ϑ'εοῖς 5βῖτα. 48. ὅ. 

10, 2ὅ. Τῦ, 8. 81. 19. 118, 12. 
ΤΙ 68, 4. Τῦ, 8. 108, 94. 

ἑνίξειν 189, 24. 284, 24. 21. 
980, 6. ΠῚ 861, 9ὅ 568. 

ἑνιπός 18. 15. 
ἐνν ἕα --: ἕν νέον 114, 22. 8.9. 

80,260. 
ἐννεαμηνιαῖος ΤΠ 60, 2. 22. 
ἐννεαμήνων εὐγονίαι Τ| 26, 

16. 89,94. 9, 9. 64, 19. 
ἔννοιαι κοιναί 38,14. 22. 64. 

94. 86,21. 81, ὅ. 286, 81, Π 
810. 9 (Β0}.). 

ἔννους 11 212, 34. 
ἑνοδιδής 19, 21. 162,97. 167, 

ὅ. 117. 99. ΠῚ 149. 8. 218, 3. 
245, 6. 299.6; ἑνοειδῶς 89, 
11.329. ΤΠ 268, 14. 

ἐνοικίξειν 119.6. ΤΠ 810, 29. 
818,6. 819,16. 89, 57. 

ΕῚ 
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ἐνόπλιος 61. 4. 62. 10. ᾿ 
ἑνοποιός 88.4. 90,8. 184,80. 
178,20. 979. 28. 

ἑνότης 288,18, ΤΠ 48,1. 864, 
19. 

ἑνοῦν (ρἰθυυσηααθ ἡνωμένος) 
89, 7. 82,14. 184.1. 188,9. 
162, 2ὅ. .1117. 18. 288,1. ΤΠ 
51, Ὁ. 211, 18. 24, 18. τ. 
288, 19: ἡνωμένως 99, 16. 
107, 90. 

ἐνταῦϑα τὰ ἴθι 117, 12. 
190,1. 11, ὅ. ΠῚ 16ὅ, 2 66. 

ἐνύδροιαν τάξεις 11 18. 34. 
ἔνυλος 86,9. 12,11. 18.9.19. 

75,6. 18.9.80. 82.380. 89,91. 
90,18. 92.1.10. 98,11. 94, 
11.922. 96,298. 116,28. 119, 
11,17. 194. 10. 176,96. Π 
68, δὅ.. 199, 6. 166,19. 169, 
4. 1. 1117, 386. 181,.21..ὄ 196, 
21. 849,1.10: ἐνύλως Τ1. 18. 
116, 22. 117, 4. 

ἕνωσις θῦ. 234. 81,10. 82,14. 
5. 86. 10. 88,192. 89, 8. 90, 
10. 96,11. 158,29. 184,19. 
185. 4. 186. 8. 29. 178, 18. 
184,29. 198,18. 284,80. 946. 
11. 1 417.1δ. 192, 2ὅ. 199. 6. 
246,16. 84, 12. 

ἑξάγωνον σχῆμα ϑιδΓΟ]ΟρῸ- 
τάχη ΠΠ| 44, 11. 

ἐξαιρεῖν 12.230. 58. 18᾽ 81. 
86,21. 90,16. 91,10. 98,1. 
94. 11. 186,14. 188,91. 166, 
9. 16, 19. 167, ὅ. 171,96. 
546.90. ΠΕ 104, 16. 248, 19. 
248,29. 817, ὅ. 882,94: ἐξῃ- 
ρημένως 90, 26. 102, 8. Π 
206, 19. 

ἐξαπλοῦν 169,22. 580,5 (50}.). 
ἐξάπτειν τινός 91. 22. 98, 4. 

108,12. 146,26. 162,20. 112, 
10. 188, 19. 1Π| 276. Ὧ4. 907, ̓ 
22: τηθά. 194, 11. 



Π. ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ. 

ἐξαρτᾶν τινος 89,1. 88, 4. 
89,18. 91,18. 94,1. 107,21. 
119, 16. 187. 29. 167. 9. 119. 
10. ἼΙ 1901, 14. 200, 17. 

ἐξαρτύειν 197, 16. 
ἑξάς 94,22. Π 68, 28 οβὺ γά- 

μος ΠῚ 8ὅ,21: 6 οἷυβ νἱ Π 
44. 25. 

ἐξευπορεῖν 11 18,8. 529,24. 
ἐξηγεῖσϑαι ο. σοι. 184.1. 
ἕξις 21,19. 38. 19. 81.920. 99. 

89. 7. 88. 11. 97, 4. 109,97. 
117, 14. 199. 19. ΠῚ 97, 17. 
287, ὃ. οἷο: αϊβῦ. ἐνέργεια 
289. 16. 

ἐξισάξειν 29. 38. 
ἐξιστάναι 62, 8. Τ| 108, 28. 
ἐξυμνεῖν 94.11. 158, 4. 286, 

οὐ. Π| 198, 24. 
ἐπαγωγή 240. 2. 
ἐπαγωγός ὅ0. ὅ. 
ἐπαναβασμός 311, 21. 292,18. 
ἐπαναφοραί 1Π 44. 14. 
Ἔπεοιός 1817.12. 890, 2. 821. 

25. 
ἐπεκδιδάσκειν Τ1. 51. 
ἐπεκδιηγεῖσϑαι ὅ, 31. 218. 

20. Π 198,20. 217, 34. 
ἐπέκεινα 10.234. 18ὅ9.17. 164. 

18. 286,29. 288,27. 9289. 8. 
211.19. ΠῚ 20ῦ. 24. 201. 26. 

ἐπήβολος 82, 10. 157, 16. 
ἐπιβεβηκυῖαι ψυχαί, ΠῚ 118, 

2ὅ. 1θ5,10. 
ἐπιβάλλον ϑαϊΐταδ] ππῦτῃ αἰ θα 

γίνθηβ 11 878,14 (Β0}.). 
ἐπίβλεφις 10, ὅ.. Π 80, 28. 
ἐπιβλητικὴ γνῶσις 1 8718. 1. 

28 (860}.). 
ἐπιβολή (ΠΗ. Κορ 118) 10,2. 
τᾶ, 1. ΤᾺ, 21. 81, 8. 80. 87,9. 
98, 26) 110,17. 118,19. 11, 
28, 189,90. 940,94. Τ| 69. 9. 
208, 18. 269, ὅ. 829, ὅ. 861, 
20. 
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. ἐπιϑολοῦν 119. 11. 
τὸ ἐπιθυμητικόν 11, 18.299. 

208,19. 211,14. οϑῦ, 1ὅ.ὄ Π 
14", 16. 

ἐπιϑυμία 207. 11. 
ἐπικαρπία Τ 72, τ. 17, 17. 
ἐπίκηρος 128.1. 
ἐπικλήσεις Θέμιδος ΤΠ 84, 8. 
ἐπικλωϑθϑομένη περιφορά Τὶ 

11,9. 282, 98. 808,10. 
τὸ ἐπικουρικὸν (γένος) 11, 

11. 12. 8. 207,6. Π τ, 8. 
ἐπίκουροι 180, 6. 209, 18. Π 

ὃ. 14. 
ἐπίκυκλος ΠῚ 222.7.18.16.19. 

997 7. 229. 8864. 386, 8. 
ἐπίλαμφις Τί 108, 80. 
ἐπιλυγάξειν ἸΓ 101,26. 879, 

20 (56}.). 
Ἐπιμενίδης ὃ Κρής τονιχιῦ 11 

119, 24. 
Ἐπιμηϑιεύς Π ὅ8. 8. 
ἐπιμόριοιν λόγοι Τί 80. 16. 
τὰ ἐπίπεδα βαϑύνειν ΤΊ δ2,ὅ. 
ἐπιπεδοῦταιν ϑηϊγηὰ 11 ὅ1.26. 

169. 19. 170,28. 
ἐπίπλαστος καὶ εἰδωλικὴ ἕξις 

162. 29. ΠῚ 88, 16. 
ἐπίπνοια 41,22. 48,9. 86,14. 

181, 99. 181,11. 184. 1. 180, 
99, 968,91. Π|199,1. 998,98. 
886, 14. 

ἐπιπροσϑεῖν 91.11. 11281.4. 
ἐπίπροσϑεν ποιεῖσϑαν δυῖίθ- 

ῬΟΏΘΙΘ 198, ὅ. 
ἐπιρραπίξειν 46, ὃ. 66, 14. 

261. 1. ΤΙ 111,9. 
ἐπιρρεπὴς εἴς τι 241,9. 
ἐπισκιάξειν 181. 11. 
ἐπιστασία 92,9. 98,32. 16, 

οὅ. Τᾷ148, ὃ. 271,16. 
ἐπίστασις ἀοΙογαύϊο 87. 14. 

96.10. 101,10. 109. 12. 126, 
9. 180,2. 189,18. ΠΠ 241,12. 
969. 1. 886, 14. 868, 38. 29. 
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ἐπιστατικωτέρα 11 2390, 21: 
-ικῶς ΤΙ 808, 18. 

ἐπιστήμη 22.1.12. τ0. 4. 21. 
7.18. 89,4. 128,91. 169,97. 
1604.11. 111.26. 188,98. 199, 
14. 207, 4. 288,8. Π 96, 16. 
107, 29. 286, ὅ. 860, 4: ἰπῆγϑ 
ἀγαϑόν οϑὺ 216. 17. 

ἐπιστημονιπός 1δ8, 6. 191, 
28. 242,18. 14,18. 108,24. 
809, 14. 

ἐπιστημόνως 196, 8. 
ἐπιστητὰ τὰ καϑόλου 268.19. 
ἐπιστρεπτιπός ὅ9,ὅ: 106,22. 

186,8. 186,94. 166,16. 1 91, 
14. δ1,1ὅ. 120. 21. 224, 20. 

ἐπιστρέφειν ἰγϑμδιῦ. 106. 30. 
107, 18. 91. 166,2. 188. 17. 
916, 9. 288,12. Π| 46,91. 68, 
89, 100,21. 960, 96. 261, 18. 
290, 14. --- τηΐγϑηβ. 19, 14.230. 
186,21. 167, 4. 116,12. 111. 
οὅ. 915,2. ΠῚ 29. 14. 46,90. 
54.16. 80,10. 178,91. 388, 
28. --Ἐ Μοαϊστα ὑγϑηβιῦ. 147, 
97. 199... 178,17; ἰπύγϑηβ, 
919. 18. Π 81, 269) 61, 17. 
τῇ, 8. 149. 9. 

ἐπιστροφή 88, 18. 184, 22. 
140, 5. 166,4. 181, 96. 919, 
91. ΠΊγΘΡ, 18. 190,99. 178, 
28. 248,27. 864, 28: οἸτοῦ 
ΒΙΤΉ1115 ΠΠ| 61, 2ὅ. ὅ8, 26. 

ἐπισυγχεῖσϑαι ΤΊ 228,8. 
ἐπισύνϑεσις 1 284,1. 
ἐπίτασις ΟΡΡ. ὕφεσις 218,26: 

ΟΡΡ. ἄνεσις 251. 26. 241. 19. 
ἐπιτηδειότης Πἴ,6. 108. 10. 
Π ΤΊ, 14 βαα. 

ἐπιφάνειαν ἀθούπη 87. 18. 
110, 24. 114, ὃ. 

ἐπιφοίτησις 80, 4. 114. 17. 
ΤΙ 187, 99. 

ἑπόμενα 5Βῖρτιϑ Π 64, 17; ΟΡ. 

Πι ἸΝΌΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥ͂Μ. 

ἡγούμενον 281.19: ἀθθΙηοπθ8 
ἑπόμενοι τοῖς ϑεοῖς 8. 21. 
114. 20. 190, 28; ἑπομένως 
17,1. 49,90. 60, 16. 66, 19. 
Ἴ. 19. 184. 18. ἯΙ 186, 16. 
286, 8. 819,1. 

ἐποπτικός 1 204,1. 
ἐποχετεύειν 12, 21. 
ἐποχαί πὐθ!] σάτα Τ| 6, 8, 
ἐποψία Τ| 158. 29. 
ἑπτά ἃδ οἷὰβ πὐτηθχ ΥἹ ΠΠ|190, 

29 Βαᾳ. 192. 17, 
ἑπταμηνιαία γένεσις 11 60,1. 

28. 
ἑπταμήνων εὐγονίαν 126,16. 

89.21. 88.11. 84. 4.29. ὅ9,9. 
θά. 15. 

ἙἭ ρμαϊκός ΤΠ 218, 21. 
20. 

Ἑρμῆς 69,4.6. 9ὅ,12. 118,29. 
Π 965. 28. 851,8; 50611ὁ, Π 
ὅ8.,920. 62,117. 219,9. 290,28. 
991, 11. 299,9. 2928, 17. 294, 
14.298. 920,21. 

ἙἭρμόδωρος ὃ Κλαζομένιος 
τουιχιὺ ΠΕ 118,24. 

ἔρως 188ὅ.1. 116,22. Π 841,8. 
Ἑστίας Ἰοοὰβ βοοῖ Π114.,18; 

ἑστία τῆς γενέσεως 11 168,12, 
ἔσχατο ςϊαϑτοτι(ηϑύθηιδθ Ῥγο- 

ῬΙΠασαΒ) δ2, 8. 78,6. 29. 84, 
8, 98, 8. 108, 18. 104, 12. 
114. 90. 190. 7. 122,18. 198, 
58. 160, 28. 116,29. 291. 18. 
946, ὅ. Π 297, 22. 846, 1. 
18 οὖο.; ἐσχάτως 102,12. 184, 
ὅ. 1856, 6. 

ἑτεροκίνητος 11 10. 1ὅ. 546, 
28. 

ἑτερομήπκης 91 22. 
ἑτβρότης 88, 2ὅ. 91,2ὅ. Π 61, 

16. δ4,10. 187,9. 216,96. 
τὸ εὖ (Ρ10 26, ὅ. 6. 46, 6. 206, 

14. 281... 211.1. 
εὐάγεια 1| 181,29. 

291. 



1. ΙΝΌΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

εὐαγῶς {8, 29. 
εὐεφόδευτος ΠῚ 288,27. 
εὐξωΐα 10.111. 206, 18. 14. 
εὐθυπορικῶς Π 288, 11. 
δὐκρινεία 15,1. 
εὔλυτος παρουσία 832. 38. 
Ἑθμαίων ΕΥῚΒ ΠΠ1ᾺΒ Π|110.,7. 
Εὐμενίδες ΠΊ14, 34. 
εὐμετρία 119,11. 
εὐμοιρία ΤΠ 124. 2ὅ. 
εὐπαράδεκτος 248, δὅ. ΤΠ 

101,11. 
εὐπάρυφος ΤΙ 824, 1ὅ. 882, 

20 (508... 
ἙΕῤρύνους Νιοοροίίθητια 1] 

115, 17. 
δεὐρυπρόσωπος 8,9. 
εὐτύπωτος 181. 8. 
Εὐφροσύνη 18, 1ὅ. 
ἐφέλκεσθαι 119, 18. ΤΠ 1856, 

98, 196. 18. 847. 8. 
ἐφετόν 2512..30. ΤΠ 46,22. 848, 

20. 
ἐφήκουσα ἄνωϑεν αὐτοῖς 

ἕνωσις 5ῖτα. 189. 26. Τ' 146, 
16. 158,9. 984,99. 848, 5. 

ἐφιστάναι Θομ ΘΙ 1811 ὅ6, 6. 
914, 8. 299, 18. Π 177| 99. 
189, {7 οὔο. 

ἔφοροι ΑἹ. ἀδϑθοιλοπθβ 19, 18. 
99. 19. 108, 8.17. 191,1. Π 
94, 9ὅ. 169. 1. 271, 29. 272, 
11, 

ζάλης μεστὴ γένεσις 18.1. 
Ζεύς 18,19. 68,96. 69,6. 90,8. 

98.299. 94,10. 98,97. 100,34. 
109, 8. 7.10. 108,19. 106,11. 
106, 16. 19. 94. 107, 9. 108, 
11. 116,4. οἰο. 117,9. 19, 6. 
189, 16. 26. 188. 10. 11 54. 
160. 10. 164,96. 166, 1. 166. 
16. 91. 118,28. 198,18. Π 
β9, 4. 96, 18. 140. 1ὅ. 90. 
144, 29. 1δ6. 18. 170. 14. 
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289, 8. 861,21. Ζιὸς ἔνδον 
(Πουα.) 90, 234. 10,19. Διὸς 
κρίσις (Ὀ].) 289, 2. Π 268,12 
(οὗ ἴῃ Τιτα. 2079) βύβι Τ 
54, 8. 8. ὅ8, 18 (28). 218, 26. 
219,10. 221,6. 222, 8. 2298, 
18. 224, 22. 220, 28. 

Ζέφυρος 1582, 18. 
ξητητικόν (εἶδος) 1ὅ, 21. 28. 
ξυγία (Ἤραὶ) 189, 14. 
Ζυγός 11 82,24. 
ξωδιακπὸς (ἰύκλος) ΠῚ 44,8.12. 

66. 20. 218,12. 288, 11. 20. 
ξῴδιον (ΞΞ ξῷον) ααϊὰ ΘΙτιΒ 

Ῥτορυίατη 282,28; ΒΙρΏτπη 1 
64, 19 5αα. 194,20. 848, 8.98. 

ξωή 191, 18. 194. 9. ΠῚ 18,1. 
1294.10: διττή 200,1; τριτ- 
ταί 11|, 14: αἀϊθῦ. γνῶσις ὅ8, 
10. 9, 1ὅ. 1Τ| 886, 19. 

ξῳφογενεῖν ΠῚ 886, 8. δ. 
ξῳογονία Τ| 62, 11. 16.ὕ 952, 

117. 

ξῳογονιπός 1{48,10.11. 144, 
4. 206, 11. 

ξῳογόνος 181, 21. 148,1. 
58, 4. 187,1. 186, 8. 218, 6. 
δ, 20. 

ξῷα βαπύ πορευτικά ΠῚ 12, 1. 
258,16; ξῴῳ Β111]15 ὁ λόγος 
11, 9 οὐ 6, 26. 

ξωοποιός ΤΙ 294, 28. 95. 
ξῳοφόρος κύκλος 1182, 4. 4, 

14. δὅ8, 6. 218, 91. 
ζώπυρον νἱΐδθο 11 117,8. 
Ζωροάστρης 11 109,10. 
ξωτικός 21, 21. 29. 22, 28. 

486,9. 9ὅ,18. 206,18. 209, 9. 
915,18. 1191.1. 41,18. 60,91. 
16. 90. 195, 8.91. 181, 11. 
144,7. 199.10. 949,6. 264,10. 
294.29. 880. 6 (86}.): ξωτικῶς 
1 20, 289 169. 4. 188, 20. 

ἑφώδης Π288,9. 860,99. 861, 
1ὅ; ξῳωδῶς ΤΙ 296, 24. 
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ἡγεμονικὴ τάξις βῖτα. 112,27. 
Π|124,1. 269,22; τὸ ἡ. 81η1- 
τὴ 8 158. 7. 284, 4: 

ἡγεμών νἱΐδο νοῦς Βῖτα. 80,26. 
91, 18. 20. 34. 94, 3. 517. Π 
816, 25. 

τὸ ἡγούμενον 241,6. 288,16: 
ἡ. βῖσυιδ 11 64, 18. 

τὸ ἰδον 41. 2. 8. 61,20. 
ἡδονή 181,16. 326,26, 969, 17. 
ἠϑικὴ ἀρδτή (Ορῃ. πολιτική) 

19,91. 81. 14. 
ἡλιακός 84,4. 122. 1ὅ. 147, 

ΟΥ, 169,18. 281,96. ΤΙ 161, 
95. 168,1. 9219, 8. 

ἡλιοξειδής 294. θ. 
ἥλιος ΤΠ ὅβδ,1. 22. 21. 220, 2. 

999. 8. 294,20. 282,16. 269, 
91. 299,26. 8572,9.5.16(668.); 
τηθάϊυτα τἱθπθύθσυση. Ἰοοῦτη 
ἰαποὺ Π 109,56. 918,18. 990, 
ὅ5αα.; ὈΙαηΐδο αὐϑθάθϑχῃ θυ ΤΩ 
Βθοοαμύαν 11 161,21: οὐτὰ ἀ- 
γαλ)ῷ οοτηρδγαΐατν 211,8. 916, 
24 ῥα. 281, 8 566. 299, 18. 
294, ὃ 

τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν 102, 18. 104, 12. 
ΠῚ 29, 12. 269, 28. 2576, 11. 
824, 4. δ58, 12 β86αᾳ. 

ἡνίοχος ΘΙ) Π1τ0, 18. 249,1. 
Ἦ ᾿Δρμενίου τὸ γένος Πάμ- 

φυλος 1δ,27. 169,20. 119,1. 
108. 2. 109, 9 866. 

Ἥρα 91,26. 9, 8. 108, 11; 19. 
182, 16. 20 5αα. 198. 18. ΤΠ 
268, 94. 

ἬἭσραιος 181, 38. 
Ἡρακλεία λίϑος (6χΧ Ρ].) 188, 

18. 
Ἡρακλῆς 190, 12. 17. 149,10. 

164. 1. 179, 18. 
ἡρωϊκός 124, 22, 164, ὅ. ΤΠ 
186, 1. 140, 8. 

ἡρῷος 61.9. 62, 18. 

Π. ΙΝΌΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

ἥρως 44, 158α.ᾳ. 66,9. 1324, 2, 
ΤΙ 881, 16. 

ἡσυχαστικώτεραι 
68,9 

ξωαί ΤΠ 

Ἥφαιστος 82, 8. 10. 91, 26. 
92,10. 9,16. 126.18. 127. 
ὅ οἴο. 140,20 οἷο. 198,12. 
ΠῚ 847, 84. 872, 18 (560. 
Ἤφαιοτοι 92, ὅ. 

Ἡφαιστότευκτος 186, 80, 
142,9. 

Θάμυρις (-ραφ) 194,29. ΤΠ 
818,16. 814, 19. 816, 4 5αα. 

ἡ ϑατέρου φύσις ΤΙ δ0, 18: 
ὁ ὃ. κύχλος 1 δ2, 1. 

ϑέα τῶν νοητῶν 5ῖτα. ὅ9,. 14. 
87,19. 286,10. Π 969, 9. 

Θεανώ Ῥγίβαροτθῳ 248, 26. 
ϑεῖος 81,98. 49, 9. 10,80. 88, 

18. 110,16. 190, 26. 184, 96. 
Π 61,20: ὁ 8. Νεστόριος Τί 
64, 6. 66,5: σῶμα ΠΟ 94, 6. 
280, 28. 282. 80; ψυχαί 8, 
22. 69,18. Π 49,27; ὃ". γένη 
Ἴ0, 19. 82,19. 88, 9. 89. 7. 
98,2. 148, 29. 164. 16. 167, 
80; τὸ 9. 88,9. 48, 27. 198, 
28. 181,26. ΠῚ 86, 6 οἰο.: τὰ 
ἅ). 1,18. 84,6. 240,18. 240, 
17. 1 78,1 οἰο. ΟΥ, γενητόν. 
δείως 196, 1. 247, 2. 282,4. 
ΠῚ 185. 18. 289. ΟἿ. 

ϑεῖοι Θγαποῦί! οὰν ἴδ ἀϊοίϊ 
ΤΙ 114, 94. 

Θέμις 106,17. 107,14 οἰο. Π 
94.18.19. 201,20. 208,1 5αα. 
845, 4 866. 

Θέογνις 186, 80 5α6α. 
Ὡεογονία Τ| 841. 2. 
ϑεοειδής 2δὅ, 14. Τὶ 11, 1. 

124. 94. 147. 96. 
ϑεόϑεν 81, 80. 88, 27. 116. 6. 

186,20. Π| 278,14. 
ϑεολογία 8. 1ὅ. 116, 1. 



Π. ΙΝΌΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥΜ. 

Ὡεολογιπός 21,9. 41, ὅ. 288, 
ΟἿ, 914. 10. ΠῚ 217, ὅ; -ικῶς 
ΤΠ 61, 94. 

ϑεομαχία 81,12. 9ὅ, 27. 96, 
11, 149, ὅ. 
ϑεομυϑίαι 4,5. 90.14. 156, 

99. 11204,7. 241,10. 946,12. 
οδ2, 8. 568, 14. 

Θεοξένα ὈδΥθδγοσαση σαύθϑ 
οὔ, 18. 

ἡ ϑεοπαράδοτος μυσταγωγία 
111. 1. Π 2117, 16 (ΠΗ. Κοοι 
44). 

ϑεοπρεπής 10, ὅ. ΤΠ 68,8. 
194... 190, 18. 21ὅ, 29. 860, 
10. 

ἅδοί Ὅομὶ 21. 9 βαα. 88, 80. 
τ, 234: ᾿Ἰτητησιῦθ 1165 88,9 566. 
ἀσώματοι 89, ὅ:; σαυαθηῦ βγτη-- 
Ῥο]15 88, 19: δρρϑδιθιηῦ 110, 
24, ΤΠ 82, ὅ; πὸ τϑοῦθ θχ- 
ῬαπὐΥ ἃ ῬΟΘΟΙΒ 44,6 5αα.:; 
ΟὟΥ δα ἨΟοΙΠΘΙΌΙΩ Ραρπθηῦ 
δῖ 9; ὁλικοί οὐ μερικοί 294, 

ΟΡΡ. δαίμονες οὗ μδϑρι- 
καὶ ψυχαί ΤΙ {, 106 οὗ Π|2Τ11͵ 
986. 212.1. 497,99, 844.86.94, 
84. 8: τὰ μετὰ ϑεοὺς γένη 
98, ὅ. Π 21ὅ, 8 οἵ. κρείττων. 

ϑεοσοφία Τ| 2δῦ, 21. 
ϑεόσοφοι 11 180, 22. 
ϑεότης 116,9. ΠῚ 801,6. 
ϑεουργία 11 8, 20 Ὁ 
ϑεουργικοὶ λόγοι ΤΙ 220, 28. 
ϑιεουργοί (οἵ. τα. Τὴ 87, 12. 
80. 18. 91, 96. 198,90. 162, 
10. Π| 148. 97. 

ϑεοφανία ΤΙ 161, 189 
Θερσίτης 460. 4. Π| 819,1. 8. 
ϑέσις ΟΡ. ἄρσις 62, 22, - 

δι ΟΡΡ. φύσει 110, 19. 
ϑεσμός (ϑθθρθ ἱεροί, 8.) 44,9. 

18, 14. 19.18. 88,28. 80, 1. 
128,18. ΠῚ 208, 14. 886, 29.. 

Θεσσαλονίκη ΠΟ ΊῚ18, 38. 

44ῦ 

Θέτις 109,20. 19, 6. 
Θετταλία Οοὐὔβξποτατϊα ἴῃ θϑια 

᾿τταρύϊο ΠΟ 297, 27. 
Θετταλικὸν ἔϑος 150. 12. 
θεωρεῖν τὴ] ὺ5 αὐϑ1ὴ βου- 

λεύεσϑαν οὐ ἄρχειν 26,81. 
ϑεωρητικὴ ἀρετή 18, ὅ. 67, 

ΟἿ οἵ, 81, 4. ΠῚ 99,21; -ἱκῶς 
908, 6. 

ϑεωρία 16, 10. 16. 89, 9. 90. 
101,19. 116,1. Π96,91, 168, 
10 οἷο. 

ϑεωρός 11. 18. Π θ4, 2. 
δϑηλυνόμεναι ψυχαί 386, 1ὅ. 
ϑηλυπρεπής 249,12. 256,11. 

ΤΙ 9299, 8. 814, 96. 
ϑῆλυς 91,25. 188,21. ΠῚ 28,7; 

ἅ. οὐ ἄρρεν αὖαῷ αἰ ογδηῦ 
240. 8 866. 

ϑηριῴδης ξωή ΤΙ τ, 18. 
ϑῆτες 1 8,14. 1. 21. 
Θησεὺς 168, 28. 
ἅητεύειν ἀΘ ΒΗΪτηϑι ἸΏ τη 0 

γουβϑϑηύθ (ο1.) ΠΕ 99. 2. 
τὸ ϑητικόν 11,11. 207,1. Π 

ΤΠ, 26. 99, 4. 
ϑνητοειδής Τῦ, 1. 81, 16. 

119. 8.11. Π΄Ί6,.29. 8,21. 
196, 99. 

ϑινητὸς τόπος 98,9; τὰ ὃ... 124. 
96. 195, 24. ΠῚ 18.15.16 οὗ 
128, 1 οἷο. 

ϑοίνη (Ρ]) 106,17. 167,8. 
τεϑολωμένα ὃ ὀχήματα 121,10. 
ϑορυβώδης ξωή 11. ὅ. 99. 
Θρῴᾷκιος 18,11. 
Θρᾶκες 18,11. 221,91. 268, 

189 
Θρασύμαχος 1,18. 20,ὅ. 24, 

7, 47. ἃ. 110, 11. 169, 38. 
ο74, ἢ. ΠῚ 116,1. 

ϑροέμματα ἴῃ δηῖταθ ἄλογα 
καὶ ἄγρια 1 121,1. 

Φρηνητικοὶ λόγοι 64,1. 
ϑοηνοποιός 61,20. 
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ϑρυλεῖν 45. 24. 12. 28. 8ῦ, 8. 
99.929, 108,8. 166,19. ΠῚ 166, 
6 οἷο. 

ϑυήποος Ἡ 42, 18. 
δ01 απος μαϑημάτων (Ρ].) 280, 

τὸ ϑυμοειδές 211, 16. 221, 
26 β8αα. 28. 14. Π 147. 16. 
148,15: -δῶς 9299, 80. 

ϑυμός 11. 17. 207,11 5ααᾳ. Π 
976,8. 817,1.2ὅ. 818,8: 68 
208, 1. 

Ταστί 62. 8. 64. 11. 
Ἶδα 156, 16. 18, 188, 80. 
ἰδέα τοῦ λόγου 15,1. 87, 4. 168, 

18, Π 8.1.7. 111,16; ἰάθ8 
ΡΙ. 82,11.19.26. 81,217. 186, 
19. 260, 1ὅ. Π 887,24 οἵ 19. 
11. 287, 91. 

ἰδιάξειν 128, 18. 
ἰδιότης 18, 21. 18, 8. 88.220. 

91,18. 107,8. 111,19. 195, 
16. 139,9. 237,22. ΠῚ 185,95. 
818, 26. 

ἱδρύειν 19. 17. 1Π108,1. 121. 
15: ἱδρυμένος 40, 18. 74. 18. 
77, 19. 88, 4. 86,2. 90, 19. 
111,96. 198.16. 184,94. 188, 
22, 164,27. 184,26. Πτ0,18. 
154. 17. 

ἴδουσις Π 187, 6. 199, 29. 
248,17. 249, 18. ᾿ 

ἱερατικός 19. 18. 88, 17. 28. 
84, 86. 110, 29. 168.12. Π 8, 
21. 66,8. 66,7. 118,11. 119. 
ὅ. 1607.18. 242,26. 241,1.16. 
894, 14". οἱ ἱ, Τ|119,18. 144. 
11. 164. δ: ἡ ἱ, 81, 11. 48, ὅ. 
Π 1δὅ4, 8. 248, 117. 387, 18. 
544, 28. -ικῶς 11 66,17. 

ἱεροποιΐα 1Τ| 340. 34. 
ἱεροσκοπία 1| 14. 10. 
ἱερουργία 11 18, 22. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜΝ. 

ἱεροφάντης ῬΙθίομϊθ ὥὄγγϊδ- 
πῸΒ ΤΙ, 94. 

᾿Ιϑάκη 194, 12. 
ἰνδαλμα 191, 28. 
ἔρις ΠῚ 19. 1ὅ. 16. 
Ἴρις 180, 29. 2δῦ, 28. 
ἰσημερινά 1129, 10. 
ἰσομήκης (Ρ]. Τ 89, 11. 
ἰσότης 62. 14. 20. 88. 2. ΤΠ 

θ8, 28. 

ἴστασϑαι κατά τι 188. 29. 
161,16. 186,19. οἵὗἁ ΠῸΥ6,11; 
μέχρι τινός ὅδ. 16. 262,20. 
ΤΠ 61, 97. 

ἴυγξ ΠῚ 218,1. 
Ιχϑ'ιύες βἰρπῦτα 182,11. 

καϑαρότης 88,18. 106, 26. 
188.7. 162, 28. ΠῚ 270,1 (ἢ. 
ΚοΟΙ 81). 

κάϑαρσις Οὐΐϊδια Ῥοϑδὺ ὁοη- 
οθρύϊομοια Π 88,18 οὗ, 14,20. 
122, 8. Π 840, 2. 8584, 19. 21. 

καϑάρτης {Π180,1. 
καδϑιαρτικὴ ἀρετή 18... 122, 

{: -ικῶς 124, ὅ. 208, 6. 
καϑέλπκειν 44,11. 49,80. δ0, 

16. 119, 18. 
κάϑιετος 11 82. 8.4. 
καϑηγεμών (ὁ. ἴηα. 1 5. ὅγ- 

τίθητι8) 270, ὅ. Π 118,11 (ἢ. 
ΚοοΙ 50). 

καϑήκειν 125, ὅ. 164, 2ὅ. ΤΠ 
109, 7. 168,91. 279.21;:; τὰ 
καϑήκοντα 19. 19. θὅ, 19. 

καάϑοδος διάναϑο 8ὅ,9. 101,6. 
16, 4. 949. 1. 266,18. Π 81, 
59, 52. 28, ὅδ, 4. 86,1. 98, 
18. 917,28. 129.6. 158. 20. 
187,1. δῦ, 8. 99. 882, 14. 
881, 8 οὗ, δ2. 14. 

καϑολιπός ὅ8, 26. θ0, 4. 114, 
58. Π| 189. 97. 

τὰ καϑόλου ΟΡ. τὰ μερικά 
568, 8. ΠῚ 86, 8 



Π. ἸΝΘΕΧ ὙΒΕΒΟΒΥΜ. 

καϑυπερτερεῖν (ἀδίχο].) 1 
879, 15. (868... 

καποξωΐα 120, 8. 
καποποιός 88,1. ΤΠ δΊ. 4. 
κακόν 88,26. 99,98. 117,16. 
Π 89, 12 βαα.;: τὰ κ. 87, 4. 
δ 566. 97,8. 100,26. Π 85, 
14 οἷο. 

κακύνειν 80,8. 88,20. 248,1. 
ΤΙ ΤΙ, 28. 89, 80.. 

καπωτιποὶ ἀστέρες ΤΠ ὅτ, 8. 
καλινδεῖσθᾳαι 119, 20. 17, 

ὁὅ. 206, 90. 
Καλλικλῆς 110.11. 1566, 24. 

160,9. ΠῚ 176, 7. 
καλλον ἡ τη ΘΧ ΕΙΘΌΙ τηομϑ- 

αἰθυβ 29ὅ, 25 οὗ 12, 1. 
καλλοπὸόιός 141. 28. Π 291, 

24. 
κάλλος νοητόν 108,22. ϑεῖον 

109, 3. 176, 12. 
τὸ καλόν 68.112. 72,10. 
κανών 324, 21. 25, 1. 26, 2. 

987, 18. 
κάρα 160, ὃ οὕτὰ 86ῃ. 
καρδία νἱῦδθ 564 65 1Π118.17. 

117, 8. 
Καρκίνος 5ισνάτη 1 82,19. 

δ8, 9. 199. δ. 16. 
καρποὶ νοεροί Τ| 846,28 οὗ 

1920, 18. 
Καρυστία λίϑος 1 22, 25. 
καταβάλλεσθαι 158, ὅ. 208, 

11. 
καταβατιποὶ τόποι Ἰππᾶθ 1 

44, 1. 
καταβολὴ τῶν σπερμάτων 11 

62, Ἰ. 
καταγώγιον ϑηΪτηθ6. ΟΟΥΡῈᾺΒ 

ΤΙ 199, 38. 
παταγωγός 11 849.11. 
τὸ καταδεέστερον ΟΡ. τὸ 

μρεῖττον 84,19. 81,9. 82,21. 
88, 6. 88, 17. 91, 2. 94, 8. 
91.228. 98,28. 106.28. 241,8. 
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286, 16. ΠῚ 204, 80. 944. 4. 
247, 21 οἷο. 

καταδεῖσθϑαι ἀοτηπομδίγδγθ 6. 
2.19. 166, δ. 19, 4. 167, 38. 
172,9. 207,9. 286, 17. 294, 
18. ΤΠ 101, 27. 801, ὅ. 810,9. 

κατανερματίξειν (Ρ].)) ὅ2. 8. 
.1. 

καταπλύξειν ϑαϊτηδτῃ ΠΠ 288, 
6. 880, 99. 88, 94. 

καταπορδοτάτη Ξ5ΥΙΩΡΠΟΙΪ8- 
ΤΌΤη 219, 1. Π 49. 27. 

καταποσμεῖν 142,16. 197, 
14. 860. 6. 

καταχκόσμησις 62. 16. 
καταλάμπειν 1389. 4. 167, 6. 

79. 96. 996, 28. Π Τ6. ἴ. 
198, ὅ. 

κατανοητιπκός 11 1θὅ, 2. 
καταπλήττοντα γένη 86,77. 
199. 9. 

καταρρέπειν 11 149,10. 
κατερριξωμένα ἐν γῇ 1112, 

16. 18. 161,90. 
καταρχή ΔΒ ΓΟΙΟΡΌΓΥΌΤΙΩ [Πὅ,1. 

186,26. 
καταστέλλειν 10, 18. 
καταστηματιπός 61. 28. 
κατάξις ἀἰδύ. σχέσις ΤΙ 12, 

80 οἵ 118,94. 810,2.16. 811, 
20. 884, 18. 885, 7. 29. 

καταταρτάρωσις 98, 38. 
κατατάσσειν δῶ. 38. δ7.1. ΠΤ 

884. 19. 869. 14. 
κατατείνειν ΘΧΡΟΠΘΙΘ 10,22. 

11.ὅ. 398,9. 986,8. 1199.16. 
160,94. 179,19. 828,8: ἀοὶ- 
ΟΘΥΘ 81,1. 

καταχϑόνιος ΤΠ 188, 8. 
κατεξανίστασϑαι 15. 14. 

209. 20. 21, 22, 216,9. 
κατέρχεσϑαι 46 δῃίτηϑ ὅ9.7. 

101. 8. 
κατηγορούμενον (]ορ.)28,51. 
κατιέναι ἃἋ6 ϑῃηίγτη 86.9. 1 
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81, 20. 48,22. 9,1. 114. 18. 
882, 16. 

κατοκωχὴ ἀπὸ Μουσῶν ὅ6,260. 
δ, 28. 62, 8. 70, 29. 174,19. 
180, 19. 

κατορϑοῦν δῶ, 6. 120, 18. 
κατωρϑωμένος 22, 34. 48,16. 
Π τ9, 20. 

κατόρθωμα ΠΊ1Τ2, 6. 
κανορϑωτικός Π Ττ, 1. 
κάτοχος ἕκ Μουσῶν βἴπη. ὅ8,8. 

162,1. 180, 22 οἷο. 28, 16. 
Π 819, 260. 

κάτω αὐ80ὸ ἃ Ἃ15 τοιηούίουδ 
Βαπ 19, 7. 91,96. 145,9. [ΠῚ 
126,18. 248,20. 281,96. 804, 
ὃ; ἡ κ. πόλις (Ρ].) 49, 2. 9. 
146, ὅ. 

κάτωϑ'εν τ. αἰτίων ὄντων 40, 
28. 18, 4. 81,1. 960, 29. 

κατωφόρος 149,19. 282,10. 
κεῖσϑαι περί τι διαρ] οί. 108, 

20. 

κεκαϑαρμένη φυχή 8ῦ.5. 119. 
“18. 1230, 18. ΠῚ 860,19.1.90. 
μενεμβατεῖν 214,0. 
μεντρικὸς νοῦς 11 211, 6. 34. 
κέντρα ταυπαϊ αὐἰπαὰθ ΠῚ 44, 

2.1. δ7,10. ὅ8, 4: δῃϊτηδ- 
τάχη {1 149. 2. 

κεραυνός αὕὐὸ ποῃ ἀθίοχωναν 
Π 28,1. 

Κέρβερος 1180, 28. 
πεφαλή 56465 τοῦ ϑειοτάτου 

ΘΏΪΤηδΘ 11 247,11. 
Κέφαλος (Ρ].)) 1,12. 1,1. 
κηδεμονία 94. 98. 
κηδεμών 94, 99. 120, 28. 
κηλεῖν 11 185, 1. 
κῆρες διαλυτικοί Τ| 49, 28. 
κηρύττοντος μονονουχὶ τοῦ 

ποιητοῦ 1δ2, 28 οἵ, 9.29. Π 
868, 96. 

κίνησις 18.10. 81,2. 88, 94. 

ΤΠ. ΤἸΝΘΕΧ ΥΕΒΒΟΒΥΜ. 

9ὅ, 18. 97, 28. 121, 8. 1Π| 280. 
19 α4ᾳ.; ἃ αἀοχίγα ἱποὶριὺ Π 
149,21; διῃηΐνηθθ Ῥτορυΐδ οϑὺ 
2τὅ,ὅ: δυαδική Τ| 46,2. 187, 
28. 

κινητιπός 84, 1δ. 106,28. Π 
30, 20 οἷο. 

κίσσα στανίάδγυτα ΤΠ 88, 21. 
Κλειτοφῶν (Ρ].) 214, 2 
Κλεώνυμος Αὐβδπιθηβίβ, ἔὰ- 

ῬαΪϊὼ ἂἃθ θὸ Π 114, 8, 5646. 
122, 8. 8. . 

κλῃδοῦχος οϑὺ Ηθοδίθ 1Π|121, 
10 

μλῆροι ἀδοιηοη δ οὐ ογπηϑθ 
(δίγο!Ἱ.) ΠῚ 299, 236: τηνίὶ 
ῬΙοίομῖοὶ 11 94, Ὧ8 6[ο.: ; τῆς 
᾿4ϑηνᾶς (Ρ]. 17, 9 οὗ 92,16. 
112. 2ῶ8.ἁὈ. ΠΊΎΙ, 1. 184. 9. 
198, ὅ. 

χληροῦσϑαι 98.380. 1Π|188, 24. 
2θῦ, 12 οἷο. 

κλῇσις ἀνάγκης ἱπγοοϑῦϊο 
ἐβουτρίος 11 844,29 οὗ 41.324. 

μλήτορες ὑμπουτρογθτῃ ΠΟ 246, 
24͵ 

κλύδων 118. 28. 
Κλυταιμνήστρα 194,19. 26. 
Κλωϑώ 11 94.230. 944, Τ 544. 

8542, 9 566. 
Κόδρος Π 178. 9. 
κοινογενής 298,8. 
κοιναὶ ἔννοιαι 238, 14. 22. 
μολοφών 1116. 2. 
Κόρη 12ὅ.21. Τ6Ί185,11: 80- 
άχαμο ταρίδ ΠῚ 62,10. 

κόρος ΠῚ 209, 38. 
κορυφαῖος ὁ ἐνταῦϑα 50] δ2, 

.12. 
κοσμεῖν τὰ μεϑ'᾽ ἑαυτόν 5110. 

16,18. 19, 4. 8. 99. 2, 56, 14. 
57. 12. 96, 36. ΠῚ 101, 8 οἷο. 

κοσμιπός δ2, 10. 1δ. θ8, 8. 16. 
69, 8. Π 46, 18. 28. 72,11. 
169,9. 807,80: -ἰκῶς Π1160,7. 



Π.ι ΙΝΌΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥΜ. 

ποσμοκράτορες ἕπταά 5061186 
ΤΙ 17, δ. 390, 38. 

κόσμος ἀγένητος Τ| 9,10. 10, 
4. 92. 20. 8177. 16 (80}.); τέ- 
λειος 88,16: οὐ 10 γνοοθῦα! 
ΤΙ 201. 19 οὗ 11, 16. 90,9. 
ΤΙ 80,7. 197.18. 268, 19 βαα. 

Κούρητες 188. 18. 
Κουρητικός 198,12. 
πρᾶσις 1δδ,10. 222,6. 282,4. 

249, 28. Τί 61. 11. 88, 2. 6. 8. 
Κρατερός ΑἸΡΗϊρο απ Π 

1160, ὅ. 

κρατητικός 1 208,1. 215,29. 
πρείττων οἱ κ. (ΟἹ ἀθθιηοιθ8 

8.110611) 89. 15. 51. 14. 14. 18. 
117. 17. 125, 6. 184, 28. 146, 
96. 161,10. 919,24. 947. 98. 
Π 64.9. 8ὅ,24. 97,18. 99,1. 
125, 18. 155, 11. 200, 28. 
209. 8. 215,9. 279. 14͵ 2380, 6. 
288, 26. 899. 14. τὰ κ. γένη 
91, 12. 149. ὅ. 164. 4. ΙΝ 108, 
94. τὸ κ᾿. 188, 20. 

Κρήτη 156. 14. 
Κριός βἰσῃ τη ΠῚ 82.119. 
κριτήρια Τ| 81. 7.21. 211. 15. 

18. 9718. 18. 
Κριτίας (Β].) 66.4.15. 1171.10. 
μπριτιπαὶ τάξεις 122, 1. 
Κρονίδαι Τὶ 140. 16. 
Κρόνιοι δεσμοί 82.4.14 οἵ 

Π| 218,26. Κὶ περίοδος 1118. 
17. 226,19. Κι οϑὺ ὥρα ἢϊ- 
Ῥθγῃφ Π 61, 22. 

Κρόνος 82, 1. 184. 9. 138 
19 οἷο. 16ὅ, 8. ΤΠ 907, 96.. 
218, 4. (297, 10). Οὐρβῖοῦβ 
Π 78 29. Τῦ, 8; 5ύϑι Π 24, 
8. δδ, 11. 91 (27). 219, 11. 
291, 8. 929. ἢ. 928, Ὁ 17. 
224, 11. 28. 220, 28. 

πρύφιος 19, 22. ΤΠ 107, 18: 
-ἰως 184, 8. Ἢ 1ὅ8, 2. 

κυβερνᾶν τὰ πάντα 5ἴτη. 99.2. 

ῬΕΟΟΙβ, θα, τ οΟ11. Ὑ1. 
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Π 2δὅδ. 8. 257, ὃ. 268, 20. 
298, 18. 801. 90. 

κύκλη σις φρονιμωτάτη 282.9. 
κυκλικὸς ἀριϑμός Τ| δὅ0, 11; 

-ικῶς Τ| 81. 24. 96. 
κύκλος τῆς μεταβολῆς 142, 25: 

τῆς γενέσεως 11 221, ὃ οἵ. 298, 
19: ἸτηδρῸ νοῦ Π 46, 18; 811- 
Ταϑ τη (6 ΡΒ]. ΠΝ 60, 18. 
188, 25. 285,8. Π| 21,2. 292, 
12. 81,20. 80,20. 58.1. 144, 
4. 149. 7. 206, 8. 214. : 
ααϊπααθ ἴῃ ἀπλανεῖ ΤΠ 48. 22. 

μυμλοφορητικπκός 1 14. 1. 
508. 14. 

κυμλοφορικῶς 11 288,17. 
κύμινδις 110. 8. 
κυνοπρόσωπος 3240, 15. 
κυπτάξειν περί τι 262. 16. 
κυριεύειν τῆς σπορᾶς ἀ6 506]18 

ΤΊ β4, 96. 
Κῦρον τορθῖὰ ϑα]οαυιαν Ζο- 

γΤοθδύου ΠΠ 109. 16.171. 
κύτος ῥόϑιον ἡμῶν ΤΙ 9ὅ. 11 

οὗ, ΤῸ 810, 1. 
μπμεκολνσμένα ἀντίγραφα Ρ]8- 

ὑοτῖθ 1218, 29. 
κῶν ο ς ὌΤΑΌΥΘΘ 6] ] 0115 1{189.9. 

Δακεδαιμόνιοι 200, 22. 
Δακεδαίμων 244. 11. 
“Μάχεσις 1 94,21. 29. 1566. 11. 
907, 1. 944. 1566. 898, 96. 
841. 19 5αα. 

λδιμών 161,81: τονῦμῃι Τ| 98, 
29, 167,9 οὗ Π|1328,17. 189. 
206 βηᾳ. 

λεκτικός ΟΡΡ. πραγματικός 
θὅ, 19 οὗ 48. 1. 66, 19. 

λέξις ὅ, 16. 66, 19, ΠΤ 111. 6. 
λεπτουργία ὅδ, 1ὅ. 
Λέσβος 114..38.80. Τ 818, 8. 

“Δέσβιος 11 818, 4. ὅ. 
“Μέων Βῖριατα ΠΟ 82, 22. 
4ήϑ'ης πεδίον οὗ ποταμός (Ρ].) 
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ΤΙ 98,1. 96, 7.10. 344,99. 
848, 11. 868,56. 864.14: λή- 
ἅγη 11 281. 8 οἷο. 

λῆμμα 39. ὅ. 82,1. Π 46, 14. 
Δῆμνος ΤΙ 847, 36. 
λῆξις 86,4. 199.1.1. 162,17. 

1567, 1. 18. 168, 19. 168, 6. 
ΤΙ 92.29. 97,90. 98,7. 128, 
98, 181, 26. 140,1. 146,19. 
161.10. 296, 17. 840, 29 οἷο. 

Δητῷ 91,21. 98, 12. 
γχέίϑ'οι ταϊγαΌ1165 ΠΠ 157, 2. 
Δογγῖνος ῬΙαϊοπίουβ 284.1.6. 
λογικός 41,11. 114, 2ὅ. 208, 

6 οὗο.: 2. ψυχή 28, 28. 9ὅ. 8. 
118,4. 1192.1. 994,35. 572,19. 

λόγια οἷ. τι, 1. 
λογιστικόν ϑυίτοθθ 11 88, 22, 
λογοειδές 221, 20. 
λόγος αοίταθϑ 11.17.80. 16,17. 

11,19. 18,8. 91, 11 5αᾳ. ὅθ, 
18, 2ΟΥ͂, 11. 211.19. 299, 14. 
584. 18. 1Π| 15,80. 16,28. Τῇ, 
14 οἵ 6.16. 14,1. 68,90. 
18.6. 82, 1ὅ. 147,8. 516, 28. 
869, 28. 818,80 (808.); λόγοι 
τῆς φύσεως ϑ5ἴτη. 18, 21. 28. 
141. 9. 149. 16. ΤΙ 61,19. 62, 
4 οἵ. ὅ2,15. 171 21. 119. 1. 
598, 38, Π 81, 34. 48, 119 
101.18ὅ. 1δ7, 21. 159. ὅ. 

λογοῦν 11 880,8. 
λοξός 50. κύκλος Π 238,2. 
λοχϑεύειν 9.6. 
λοχευτικός 18, 28. 
“Δύδιος θ4., 2. 
Δυδιστί 62, 8. 
Λυκάων ἴτοβ 152, 8. 
“υκοῦργος 200, 22. 
“Μυσίας ϑγτθούβδητιθ τουιχιῦὺ 

Π.114͵, 21 86α. 
ἀυσιτανοί 242, ὅ. 288, 18. 

“μάγων τέχναι ΟΡΘιϑηαΥ ἴῃ 
᾿εἰδωλὰ οὐ σκιάς 290,14. 

Π, ἸΝΘΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥΜ. 

μυάϑημα ἔσχατον οϑὺ ἀγαθόν 
269. 7. 980, 16. 2381, ὅ. 

μαϑηματικεύεσθανιν 11 209, 
21. 

μαννομένῳ στόματι 140, 10. 
166, 50. 

μακραίωνα γένη ΤΙ 1ὅ, 28. 
μακρόπορος 68,29. Π 20,21. 
τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον 281, 28. 

941. 18. ΤΠ 49, 8. 
μανία οϑὺ ποιητική 10,29. 157, 

οὔ. 168, δ. 178, 34. 180,19 
οὗ 84,16. 

Μαντινικὴ ξένη Ἰθιούϊτην 1 
111. 8. 

Μάρκος ἱταρογϑύου 11 128,12. 
Μαχάτης ῬοΙ]δοὰβ Π| 116. Ὑ. 
μδγαλουργός 124,22. Π1τ1,1. 
ξϑεκτός 2569. 11. 211,24. 
μέϑεξις 105. 6. 111, 1ὅ. 24. 
184. 1. 196,9; κατὰ μ. Π 
933, 19. 

μέϑην σἂν ὑοϊογοὺ ῬΙαύο {6,1 
οἵ. 161,91. 196, 27. 

ὠυξδιξόνως 19.1. 22,19. 84,20. 
ῶ9, 87.171. ὅτ. 19. 188,1. 

137, ὅ. 189,21. 
μέλισσα ΠῚ͵ 4. 
μένειν ΟῬΡΡ. προϊέναι 90,20. 

28. Π 67.118. 69.11.18. 248, 
11. 

Μενέλαος 814,5 (8608.) 
Μέντωρ 118,29. 
μἐεμξεοισμένως 90.12. 188,18. 

ΤΠ 21, 94. 816, 1. 
μδρικός 88, δ. 27. ὅδ, 9. 114, 

18.224, 187,9; μ. φυχή 860,8. 
90, ὅ.29. 92.8.10. 9ὅ,2. 1086, 
91. 118.9. 147,29. 162, 28. 
ΤΙ 0,5. ὅ8,14. δδ,2. 189,96. 
148.2 7. 206,12. 242,11. 288, 
11: νοῦς μ. 388. 22; μ. ξωαί 
ΤΙ 8, 1ὅ; -ἰκῶς 91,14. 196,2. 

μερίς 69.286. 91, 6. Π 104, 17. 



Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥΜ. 

μὑδρισμός 81.106. 92. 18. Π 
187. 96. 271, 18. 

μεριστός 10,56. 11.368. 82,80. 
89. 14. 91, 8. 8. 92. 1..20..ὄ 94, 
9. 118,19. 125,11. 162, 28. 
ορ0ὅ,20. Π 296,86; -στῶς Τ1, 
16. 89,21. 90. 4. 117 ὅ. 15. 
174,24. 

μέρος 90,11. 286,26. Π| 861, 
ὅ 8α6. Θὗο. 

μέση ταυβίοθ Π| 4.18; μ. ἀνά- 
λογον 1| 40,6. 18: μέσα τῶν 
ὄντων 101,28 οἵ Τ| 287,8 οἷο. 

υϑδσότης 88, 19. ΤΊ 286, 19. 
552, ὅ. 886,6; δΥΙ ῃτηθύϊος οἷο. 
ΤΙ 49, 99. 

τὰ μεϑ' ἑαυτὸν κοσμεῖν 5ΐτη. 
16,18. 66,8. 167,57. 11 1878. 

μετάβασις 80,1. 118,11. 
μεταβατικός 88,24. 80. 112, 

20. Π1588.21. 820.19; -κῶς 
Π 288,1. 210, 22. 

μεταβλητικός 84. 21. 
μἐδταβολή 88, 984ααᾳ. 86, 26. 

109. 26. 110, 4 οὔο.;: μ. φυσι- 
καὶ Παπὺ Ῥ6γῪ τηραϊοίείοϑ ΠῚ 
ὃ. 98. 

μετάδοσις 89,18. 127,90. 96. 
140,8. 166, 98. ΤΙ 187, ὅδ. 
841. 16. 

μυδταϑιεῖν 151.18. 164,12. 
μξταμσπίσχεσϑαι 114,9. 
μετασχημάτισις 288,1. 
μεταχείρησις 171,18. 
μεταχειρίξεσϑαι 48,4. δ8, 

11. 16,14. 291. 11. ΠῚ 81, 18. 
108, 26. 

μὠδτεμφύχωσις 11 840,28. 
μετένδυσις ΤΊ 828,80. 
μδετενσωμάτωσις 11 3822, 28. 
μετέχειν 89,18. 111. 19 8αα. 

116.10.36. 188,1. 969. 5αᾳ. 
ΤΙ 48,9. 184,18 6.6. 

μδτεωροπορία 1] 99.110. 
μετοίκισις Π829,14. 828,29. 
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896,22. 888,91: -ἡσις ΤΠ 880, 
8. 887, (Ὁ). 

υβδτουσία 84,1. Τ΄228.1. 
μέτοχος 84,9. 181.21. 241.18. 

ΤΙ 187. ὅ οζο. 
μετρεῖν τὰς κινήσεις βΒίτη. δ4. 

14. 212.12. 214,26. 1Τ| 20, 
4 οἷο.; μεμετρημένως 11 221. 
10. 

μετριοπαδϑῶς 108. 9. 
τὰ μέτρα τῶν ἐνεργειῶν ἀφορί- 

ἕξειν δίχα. 67. 29. 99. 7. 111. 
18. 161. 1. 168, 19. 178, 5. 
912. 10. 90. 216,10. 1|18,17. 
19,6. 98,2. 144,34. 146,11. 

μηδαμῶς ὄν αἰδϑύ. μὴ ὄν 2θὅ, 
80. Π 8178, 10 5αα. (50}8.) 

Μήδιος ῬΙαθομίουβ 284.,1.8.7. 
58, 5. 

Μῆήν ἄσδαβ 11 1θ, 8. 
μμηνοξιδεῖς φάσεις ἴὰηδθ Π 

44. 30. 
μήτηρ τῶν ϑεῶν 187,8. 1| 204, 

21. 
μητριμκός 188, 28. 18ὅ,15. ΤΠ 
188. 9. 7. 

τοῦ Μίϑρα τελεταί 1| 84, τ. 
μικτὸν εἶδος οταῦϊομ!β 14.324. 
16.19.91. 97. 

μιμεῖσθ'αιν (1 1 ΘΤΊΟΥΘΕ 11π1- 
ὑαα ΒΌΘΙΙΟΙΘΒῚ) ὅ7,18. 94, 
14, 107, 28. 151,18. 188, 18. 
906,18. 245, 34. Τ| 7.14. 81, 
18. 118, 28. 145,10. 210,17. 
995, 2. 296, 8. 19. 

υΐμημα 68.106. 77,1. ΤΕ 86, 
6. 20. 

μιμητικός 14,20. 44.1. 48,1. 
46,22. 84,18. 160,30. 165.4: 
-ιμκῶς 60. 11. 

Μίνως 156. 10 βαᾳαα. 168, 26. 
ΤΠ 198,Ὁ. 141.19. 166,8. 818, 

ι 4, 
μιξολυδιστί θ4., 12. 
μνημονγνξυτικός 288,71. 28. 

29 
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μνηστῆρες ἨΟΥΔΘΥΟΙ1110,9.18. 
μοῖρα 94, 21. 96,27. 116,12. 

171. 917. ΤΠ 18,24. 188. 8 6δζ0. 
Ῥδ18. σΖοῦϊϑο1 {Π 26, 19. 818, 
18. 20. 26. 

Μοῖραν ΤΙ 94,19. 91,24. 100, 
7. 104,22. 108,6.11. 1ὅ8,10. 
194. 7. 201. 1. 204, 6 5αα. 
226, 29 βαα. 247, 1! 5841. 
24 866. 

Μοιραῖος 11 94. 28. 98. 38. 
10,9. 204.10. 286. 20. 240, 
16. 344. 11. 262. 98. 966, 38. 
269, 117. 210, 9. 271. 38. 272. 
ὃ. ὁτῦ, 55. 518,29. 848, 19. 

μοναδικός 184, 20. 268, 28. 
Π169, 10. 198,10. 217,7: 
-ικῶς 11 81, 24. 2ὅ. 6γ7, 14. 
170, 18. 

μονάς δυϊτηθίιοα 24. 18. 
61,1. 169,21. 192,94: {Π60- 
Ἰοσίοα, 88,4. 90,16. 98. 99. 8. 
98, 4. 98, 4. 106, 19. 101.18. 
184. 14. 189, 8. 156,27. 164. 
19. 184,1. 186,1. 9399. 11. 
ΤΙ 4, 21. 21,90. 46, 7. 80,95. 
99.927. 100,1. 188,5. 148.18. 
110,8. 297,8. 246,14. 269, 
18. 806,20: {τ685 μ. ῬΆΙΘΌΙ 
596, 30. 

μόνιμος 11 0,16. 187,6. 848. 
11: -μῶς 117,19. 111, 2ὅ. Π 
149,8. 240. 7. 

μονογενής 260,11.12. ΤΠ1Τ70, 
, 11. 
μονοξδιδής 111. 28. 114. 29. 
160, 6. 180,27. Π| 68,10. 70, 
95. 291.1. 882,55; -δῶς 184, 
9. ΤΙ|21.20.. 

μονονουχὶ λέγειν 169,21 οἵ 
βοᾶν. 

μορφωτικός ΤΆ, 21. 121, 8. 
58, 18. -κῶς 40.1.4. 111,99. 

Μοῦσα 47,0. ὅθ, 2δ. 17174.19. 
ΠΠ 329,29. 816,9: Ῥῖαν, 47, 

Π. ἸΝΌΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

90. 24. 48,26, δ6, 96. δ7, 28. 
ὅδ. 8. 68,19. 70,29. 140.16. 
169.1. 169. 1. 180, 19 566. 
201,91. 11 286,18. 287.188ᾳᾳ. 
289,10. 819.26. 816,10; λό- 
γος τῶν Μ. (Ρ].) 1δὅ, 26. Π 
1.1 5αᾳ. 68, δ. 100. 19. 204, 
18. 14. 

Μουσαῖος 1 812, 18. 
Μουσηγέτης ὅτ, 18. 198,19. 

ΤΠ 4.12 βαα. 
μουσικεύξσϑαι 242.21. 251. 

16. 

μύσασιν ὄμμασιν ΤΙ 817. 18 
(50}.). 

μυϑοπλάσταιν. 19,10. 88, 38. 
86,16. 89,6. 154. 26. 197, 
10. 184,2. 140. ὅ. 116, ὅ. Π 
988, 8. 

ιυϑοποιΐα 12. ἃ. 14. 1. 14. 
16,18. 19,30. 84, 4. 86, 18. 
86, 390. 

μυϑοποιοί 134,29. 
μὠυριάς 11 21.1δὅ. 22,4. 58,230. 

170, 38. 
Μυρίνη Οτεῦγ! 110, 17. 
μύρμη ἕ ἴῃ οοτηρδγϑίϊομθ Ροβι- 

ἀοπίϑηδ, ΠῚ 284, 8. 
μυσταγωγία 14, 22. 80, 22, 

111,2. {Π 917, 16. 
μυστήρια Τδ.6.18. 76,10. 80, 

19. 88, 25. 110. 94. 195. 4. 
128,16. ΠῚ 8192. .90. 

μυστηριώδης 11 184, 6. 
μύσται 88. 24. 
μὠυστιπός 78.2. 18.22.19. 11.329. 

80,13.80. 81.10.91. 89,8. 84, 
29. 81,ὅ. 89.96. 1711.12. 174, 
90. 189. 8. 195.10. ΠΑ, 9: 
-ἰκῶς 15.11. 125,4. 211,28... 

γνδεαροπρεξπής 10, 29. 80,12. 
24 

νδοτδλὴς ψυχή 2ῦθ,ὅ. 1Τ|72.2. 
186, 28. 806, τ. 



Π. ἸΝΌΕΧ ὙνΕΕΒΟΒΥΜ. 

Νέστωρ 110,20. 
νεῦσις Π 12,8. 
νέφος ἐπιπροσϑοῦν δῃίταδθ 1 
981. 4. 

νηπιόφρων 11 184, 6. 
νήτη 14,18. 
Νικόπολις 1| 115. 16. 
νοούμενον γένος ΟΡ’. ὅδρώ- 

μενον 2389, 8. 291, 18. 
νοξρός 571,14. 68,12. 68,14. 

70, δ. 18,10. Τῦ,9. 82,16.19. 
98, 98. 94.390. 99,10. 114. 
94. 116,10. 189, ὅ. 108, 6 
170,9. 911. 16. Τ| 19.192. 47. 
19. δὅ0, 10. 66, 34. 69, 38. 
10.11. 191,1. 146,20. 185,9. 
192. 14, 211; 27. 224, 24. 
846,28: ν. φῶς 18, 23: ν. εἴ- 

᾿ δῃ 817, 28. 89, 26; ν. φυχή 
111,91. 191.8. 179,8. Π 206, 
11: ν. βασιλεῖς 98,80; ν. πε- 
οιωπή 81,1: τὰ ν. 108. 7 --- 
νοερῶς 11, 34. 19,14. 96,10. 
106.7. 117,Ὁ. 11948,19.. 296, 
19. 24. 

νόησις 80, 5ὅ. ΤῸ, 236. 18, 8. 
19,28. 119,20. 118, 8.11. Π 
160,36 6ζο. 

νοητικός 229,16. 28ὅ,.18. ΤΠ 
195,6. 

νοητός 151.12. 164,19. 262, 
21. ΠΊΘ1,16;: ν. εἴϑη ΤΊ, 14. 
162.9: ν. φῶς 1224. ὅ; ν. 
κάλλος 108,22: ν. πέρας 184. 
16: ν. πηγή 167, Τ; ν. περι- 
ὠπή 186, 18: ν. ξῷον (Ρ].) 
ΤΊ 11,35: τὸ ν. 248,1. 268,1. 
79, ὅ. ΠῚ 46,99. 266, 18; τὰ 
ν. ὅ9, 14. 60, 6. 17,17. 166, 
14. 167, 8. 118,1. 2988, 8. 
294. 117. Π| ὅ1, 21. 1ὅ,7. 188, 
19. 586, 10. 

νόμος 12. 18. 98,18. 101,36. 
108,14 οἷο.: οϑὺ νοῦ διανομή 
288, 28; νόμῳ ΟΡΡ. φύσει 
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220,14 5ααᾳ.; Ν. ἄθὰ5 Π 807, 
20. 

γοῦς 12, 28. 48. 7. {1,.1. 80, 
20. 88, 18. 108. 260. 108. 2 
116,9. 191,9. 180,9. 901, 
2ὅ. 286,20. 292,1. ΠῚ 46, 
8. 69,10. 108. δ. 906,16. 
269,1. 826,ὅ: ἡλιακός 84,4; 
σεληνιακός 1 55δ8,ὅ: δημιουρ- 
γιμός 98, 27. 107,6. 29; ἀγ- 
γελικός 112. 27: κεντρικός [ΠῚ 
211. 7, πολιτικός 68, 14.224: 
Δ ἾΤα 8.6 19. 8. 60, ὅ. 79, 17. 
81, 8. 118. 8. 118,8. 130, 94’ 
1714. ὃ. 178, 21. 911, 8.Π ὙᾺ 
19.26; ἀϊοί. ψυχή, σῶμα εἶτα, 
88. 7. 111.90. Π| 4,17. 219. 
12: αἰϑὺ. ἀνάγκη 99,11: ΟΡΡ. 
δύναμις 2206. 12: ΟΟὨΪ. ἐπίι- 
στήμη 11,18. 164,1. 169,27: 
ΟΟΏ]. φρόνησις 108, 28. 121, 
8. 196, 27. 186,.28: οοπί. 16- 
γος Π ΤΊ. 11. 109,12. 217, 
19. 36. 816,94. κατὰ νοῦν 
68.177. 70,14. 9,9. 98, 21. 
Π 281, 185. 248, 11: νόες Τὶ 
149, 4. 511,39. 218,1 (οὗ, ἴῃ 
Τίτη. 1685); γοῖ τί 211, 8Ὁ 
212, ὅ οἴο. 

Ξάνϑος 91. 21. 98. 17. 146, 
1δ οἵο. 1170, 1. 

ξύσματα ατ86 1ἢ 8616 νῶρϑ1- 
[ὰ 290, 6. 

ὅδε ααἱ ἴῃ Βοο τῦσπμᾶο οϑὺ 18, 
6. 17. 1ὅ. 120,19. 241,2. Π 
48. 12. 1017, 18. 118,18 οὗ 

τῇδε. 
Ὀδυσσεύς 110. 30. 129, 17. 

151. ὅ. 171,2. 4. 199. 94. Π 
108.1. 111.19. 166,1. 288, 
οὔ. 806, 16. 830, ὅ. 891. 4. 

οἰκειοῦσϑααι 158,25. Π184.,1. 
576. 99. 
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οἰκείωσις Τ| 354,1. 280,17. 
οἰστικός 88,7. ΤΠ 22. 18. ὅδ, 

11. 64, 8. 
ὀκταμϑερής δηίτηδ 284, 8. 
ὀκταμήνων πηρώσεις 11 26, 
ΠΠ 17, 82.928. 84, 28. 
ὁλικός 59.8. 90,4. 91.17. 99, 

14. 94, 80. 9ὅ, 1. 108, 20. 
114. 11. 141,18. 294,20. Π 
104. 18. 140,28. 2389,2 οι: 
ὁλικῶς 181,9. ΤΙ 847, 1. 

δλκός (Ρ1) 60,8. 86,19. 
ὁλολαμπής ΤΙ 188. 19 (5. Ατ. 

ἀθ τυοὰσπᾶ. 400 ἃ τ). 
ὅλος ὅ2,10. 68,18. 17,1. ΤΠ 

68, 29. 847, 18. ὁ ὅ. δημι- 
ουργός 106,27. 107,19 οὗ 
21. 18,22: τὰ ὅλα ΟΡΡ. μέρη 
48, 25 --- τηππᾶτιϑ 16, 19. Τῦ, 
20. 171,10. 88. 2. 6. 90,1. 26. 
99. 80. 102, 14. 114,9. 117| 
10. 1217. 21. 128,8. 184,14. 
164,11. 10ὅ.14. 247.20. Π 
9,18. 11,8. 8,8. 104. 10. 
191, 1. 18. 169. 4. 178,28. 
188.1. 271. 18. 841, 18. 

ὁλότης 90,11. 294,18. Π 165, 
10. 879, 19. (8680. 

Ὀλύμπιοι 147, 26. 
Ὄλυμπος ἰίοθα 62, 1; ἄθο- 

ΤΌΤΩ. 5665 87, 18. ΤΙ 188, 19. 
847, 94. 

Ὁμηρικός 12, 1. 19, ὅ. 80, 4. 
90, 14. 98, 27. 99.117. 110, 
11 οἰο. 11288,2ὅ: Ὁ. οδϑὺ Ρ]αὔο 
111,14: -ικῶς 1 4. 1. 

ὄμματα τῆς ψυχῆς Τ| 164, 34 
οἵ. μύειν. 

ὁμογενής Π 198, 6. 
ὁμοειδής 200,19. 24. 280,11, 

18. 2817, 9 566. ΠΟ 998, 17, 
888,10: -δῶς ΠῚ 972,91. 

ὁμόξυγος 11 88. 22. 
ὁμοξωΐα 222, 28. 
ὁμοιομερής 200. 20. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥΜ. 

ὁμοιοῦντες ἁριϑιμοί 1| 86,18 ; 
ὁμοιοῦσϑαι 68. 18 οἷο. 

ὁμοκεντρότης 1881. 24 (80}.). 
ὁμοούσιος 8ὅ, 18. 228, ὅ. 
ὁμοπαϑής Π 197, 18. 881, 29. 
ὁμοπολεῖν (Ρ1. ὅτ, 18. 
ὁμόστοιχος 1 211,10. 
ὁμοταγής Π 124. 11. 248,18. 
ὁμόφρων 151, 19. 

ὁμοφυής 88, ὁ. 158. 850. 184. 
28. Π 501, 8. 

ὄν. τὸ ὄν 88, 21. 28ὅ, δ. 270, 
91 54ᾳ. 296, 251. ΤΠ 46, 57. 
861, 16; ορρῃ. ἕωή οὐ “γοῦς 
229, 19. Ἴ 41,28; μὴ ὄν ΟΡ. 
ὄν δὲ γένεσις 261,8. 282,24. 
1| 814, 28. 878, ὅ Βαα. (68); 
ἤοῃ, Ἰάθχη αυοά οὐδὲν 2θὅ,4; 
τὰ ὄντα (--- νοητά ΟΡ. γιγνόΞ 
ἕδνα) 18, 6. 71, 16. 78. 14. 
{τ 10. 18, 2. 79. 1. 80, 8. 
81, 7. 88, 80. 89. 6. 90, 8. 
98,9. 986, 90. 21. 97, 90. 98. 
168,1.95. 159,6. 160,7. 168, 
2. 176, 6. 198, 12. 199, 1. 
904, 14. 209, 6. 387, 4. 969, 
117. 288,21. Τό 228,2 

ὀνειρωκτικός 121, 9. 
ὄντως 38.112. 42. 28. 108, 28. 

180, Ἴ εἷο.: ; τὰ ὄ. ὄντα ττ, 12. 
9, ὃ. ὃ8,10. 162, 12. 174. 1. 
ΕΝ, 1. οἿ9, 14. οδ4. 6. 

ὀξυηκοΐα οδ4. 20, 
ὀξύρροπος 61, 16. 
ὀξυωπία 284. 22. 
ὀπαδοὶ τῶν ϑεῶν ὃ, 20. 91, 

20. 1δὅ8, 6. ΤΠ 8, 8. 
ὀπισϑοβαρεῖν ΠΤ 160, 18. 
ὀπισϑοβαρής 119.11. ἽΠτΤ, 9. 
190, 10. 

ὁρατά ΤΙ 220, 3ὅ. 234, 4. 
ὄργανον ΟΡ. χρώμενον 111. 

2δ; ὄργανα ΟΘΟΥΡΟΥῚΒ ρϑτίθϑ 
119. ἰ. Δῦ. 120,19. 121,20. 
180,91. ΠῚ 119,94. 118. 5. 



1. ΙΝΌΕΧ ΕΒΒΟΙΒΥΜ. 

191,8. 164,16; ὄ. αδὐτοϊορσίοδ 
ΤΙ 18, 8. 

τὸ ὀρεκτιπκόν 28,11. 26, 21. 
51. 96. 191,29. 92, 6 566.: 
δεῖται αἰσθήσεως 252, 22. 

ὀρϑοδοξαστικός 191, 28. Π 

“88, ὅ. 
ὁρίξειν 216. ἃ. Π| 299, 24 οἷο.; 

τηθᾶ, 80. 1. 197,27. 291, 14. 
Π 87, 20. 

δριστικὴ μέϑοδος 189. 24. 
δριστὰ εἴδη 2Ὅ9. ὅ. 
ὁρμᾶν 91,6. 28,10. Π146,18; 

τηθᾷ. 98,19. 198,17. 198,19. 
ΠῚ 146,10 οὔο. 

ὁρμή 80, 26. Π| 16,94. 18, 2. 
168, 94. 

δὁρμητικώτεραν ξωαί Τ| 68,9. 
ὄρος (οἴ. μέτρον) 08,1. 12,26. 
89. 1. 98,19. 99,10. 108, 17. 
169,14. 160,16. 188,52. 212, 
οὅ. 298,6. 941,24. 1120, 6. 
90. 86,21. 46,10. 10, 4. 99, 
80. 144.98. 199,26. 848,8: 
τηυδίουβ Π 4, 11; ἀρβηῖθϊο 
80.1.20. 81, 28. θ4, 98. 

Ὀρφεύς 12,4. 114,.22.80. Π 
108.1. 812,18, 518,16 βαα. 
898, 99. 

Ὄσιρις 340. 16. 
ὀστρέϊνον σῶμα (Ρ].) 119.14. 

120, 4. 98. ΤΠ 164,98. 186,9. 
ὀστρεῶδες ὄργανον 112) 4: 

σῶμα 11126,12. 187,11. 
οὐράνιος 8ὅ, 28. 161, 24. ΤΠ 

68,7. 191,6. 160,20. 826, 4; 
τὰ οὐ. 19, 1.18. 128,11. 149, 
8, 989,21. 968, 57. 264, 8. 
ΤΠ 438,21. 801,20; οὐρανίως 
141, 24, Τ| 69, 4. 18, 91. 

οὐρανός 16,21. 92,717. 96. 22. 
1921, 237; ορρ. ὑπὸ σελήνην 
1114,9.11. 98,8.10. 800.,4.6. 

Οὐρανός 82, ὅ. 10. 184,9. 
189, 8. 

4δ0 

οὐσία ϑεία 84,28. 116,10; 
ΟΡ. δύναμις οὐ ἐνέργεια θῦ, 
28. 266,18 58αα. 218,21. Π 
70,18. 245,16: ορρ. ἕξωή οὖ 
γνῶσις 229. 17. 11 187, 14. 
198,16. 989,90. 886,19; ΟΡΡ. 
τελειότης 286, 21. 202, 28; 
κατ᾽ οὐσίαν 81,80. Τ| 69, 18. 
148, δ. 

οὐσιοποιός 219, 1. 
οὐσιοῦν 28.18. 29,8. 84,10. 
ΤΠ ὅ1, 8. 212, 19. 

οὐσιώδης 84,11. 288,92. 266, 
98. 286, 17.19. Π49, 9. 50, 
18. 199, 1ὅ. 198, 6. 271,29. 
979. 8. 18. 

ὄφεις τονϊνιβοαπὺ ἢ 117,16. 
ὄχημα ϑυιΐταϑα 91,24. 119, 16. 

121. 168. 169, 14. Π 18,30. 
68,4. 94,10. 96,10. 196, 4. 
184, 96. 156, 4.19. 109, Τ. 
160,29. 161,19. 8ὅ. 162, 6. 
168,4. 164,29. 29. 166, 11. 
167, 6. 168,30. 174,18. 187, 
11. 190,10. 19.11.21. 196, 
19. 248,97. 957,2. 800,5. 1. 
849. 4. 8δ2, 18 οὗ περίβλημα 
πνεῦμα. 

ὄχησις 11 229. 19. 
ὄψις οϑὺ φωτοειδής 11 164,12. 

παϑαίνεσϑ'αν 60, 2ὅ. 124, 4. 
πάϑημα 18,10. 18,28. 81, 4. 

194. 10. Π 91, ὅ. 849, 16. 
τρέφουσα τὸ παϑητικὸν ἡμῶν 

50.16. 194.19.98..201,16.98. 
909, 4. Π|11.16. 548,2; νοῦς 
σ΄. ΤΠ δ. 1. 107,29; ψυχὴ π. 
192,11: -μκῶς {11,328. 150,8. 

πάϑος (ορρ. λόγος 1 106. 29. 
711. 8: αἰοῦ. ἐνέργειαν 224,21) 
18,8. 16,9. 21,11. ὅ9, 34. 
92, 26. 128, 18. ΠῚ 18, 21. 
196. 18. 149, 17. 168, 34. 
114. 8. 816, 3 866. 
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παυιδαριώδης 80, 24. 
παιδεία δοποιτοὺ 8 ποικιλίᾳ 

40,12; οϑῦ τ. ψυχῶν ἰατρική 
41, 9: ϑειάθτη τα θυυση αὰ86 
γί τουῦτη 2560. ὅ βαᾳ6.; ΤαϑρῚ- 
βύχωύαθπτη Π δ, 8 566. 

πιαιδευτικός 88, 28. 19,8. 84, 
᾿ 28 ροζο.; - -ικῶς 140. 15. 504,9 
παιδιά ἄθοταια οδὲ πρόνοια 

121,0. 

παιώνιοι ϑεοί ΤΠ 8. 85. ἰα- 
«τριυκή 11118,10 οὗ ΠΤ 158, 20. 

οἱ παλαιοί 97, {. 160, 19. Π 
107, 18. 

παλιγγενεσία ΤΠ 20,1. 
παλινῳ δία δύθβιομου 178,11. 

21. 116, 11. 

Πάμφυλος, υ.Ἦρ. οἵ 1|179.4. 
τὸ πᾶν 68, ὅ5αα. 90, 12. 91, 

92,6. 98, 9. 100, 16. Ἰ04, 18, 
τοῦ, 19. 107, ὅ. 108, 19. 116, 
80. 119,6. 132, 14. 19. 11. 
127, 16. 88. 247. 1. ΤΙ 72. 1. 
282, 14. 291. 10. 

παναγής 88, 18. 

Παναθήναια 18,9.117. 19. ὅ. 
18.. 

παναρμόνια τὰ καλούμενα 
68, ὁ (οὗ. τὰ ΑἸο. 478, 324). 

Πάνδαρος 108, 24. οἿ. 104, 
9 5αα. 1065, 11. 

παράγϑιν ΟΥ̓ΘΕ16 87,80, 78,2. 
95,1. 99,19. 106,20. 184,14. 
984. 206 58. Π 46. 24 οὗο.; 1η- 
ἄποθυθ 94,27. 

παραγυμνοῦν 218, 28. 

- παραπολούϑημα 227, 1. 
παρακολούθησις Τ| 112. 11. 
παραλτικός ΤΠ 80ῦ, 22. 
παραλογισμός 345, ὃ 
παρανατέλλοντα 56. ἄστρα 

ΠῚ 848,8 οὐ 8ἅη.. οὗ Π ὅθ, 
11. 7, 1.9. 

παρφανατολή ΠῚ 56, 28. 
παραπετάσματα νου 5 44. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΒΒΟΒΥ͂Μ. 

14, 66,1. 18,16. 14,19. 189, 
1, ΤΙ 248, 97 (. ΚΟΘἢ 91). 

παραπήγματα ΠῚ 284, 14. 
παρξκτικός 88, 18. 
παρεμπίπτειν 78, 19. 

Παρϑ'ένος βισυυτῃ [Π 82, 324. 
παριαμβίς 61, ὅ. 
Παρμενίδης 110, 1. 
παρόραμα ΤΙ Τ, 98. 

{1͵,2. 

παρόρασις ΠῚ ὁ, 27. 9,20. 
παρυπόστασις 88, 6. τᾶ, 12, 

παρυφίστασθαι 88, 11. 21. 
40, 26. 117, 6. 19. 

ἡ διὰ πασῶν 218,14. 1 86,9. 
49, 26. 

πατὴρ καὶ δημιουργός (Ρ].) 
βίη. 82,14. 90,22.25. 98,1. 
19. 99. 1ὅ. 100, 2ὅ. 164. 117. 
165, ΟἿ. 180. 30. Π 204, ὃ; 
ππούου (σοῦ οἱ τ. μυϑοποιΐας 
π. Ἴ7,18. 18, 28) 1 119. 91. 
161, 14. 116, 34.. 290, 8. 818, 
28. 841,3. 868, 11. 

πατρικός 82,18. 188,28. 184. 
12, 187,4. 198, 12, ΤΠ 138, 4. 

Πάτροκλος 119. ι΄. 121. 4. 
146. 16. 

πατρονομικός 98,21. 102,10. 
166, 2. 165, 1. 

παχύνεξσϑαι 119,12. 
παχύς 190,9. Τ 166, 19. 19, 

8. 164,10. 186,10.16. 981,9. 
846, 57. 

πειϑήνιος 212, 21. 
Πειρανεύς 1ῦ, 8. 16,8. 17,2. 
18, 8. 111,1. 

Πειρίϑους 158,28, 
πείσματα καταβάλλεσθαι Τ 

188,3 
πεντάς (πειμπάς) 94,11. 1 22, 

9. 48,,21. 60,10. 88, 21; ϑϑὺ 

νοῦς Ἶ 460. 11. 69, 10: ἱερὰ 
τῆς δίκης π 98, 17. 

56, 1. 
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ἡ διὰ πέντε 5υταρμῃοηϊδ 11 49, 
80. 

πεπληϑυσμένως 91,14. 
σέρας ΟΡΡ. ἄπειρον 88, 8. 98, 

4, 188, 39. 184,16. Π 4,91. 
69, 98. 191, ὅ.8.16. 187,6: 
πέρατα βόρεια καὶ νότια ἴῃ 
Ἰὰπδθ6 τηοῦα 11 44,9. 

περατοῦν 1{169,22. 192,24. 
περιβάλλεσθαι τὰ ὀχήματα 

91,54. 99,11. Π 68,4 οΓ, 280, 
28. 

περίβλημα ϑυΐτοδθ (Βγτι. ὄχη- 
μα) 89,10. 119.10. Π 16ὅ6, 
21. 169,18. 186, 4. 186,11. 
196, 18. 8217, 29. 898, 8. 

περίγειος Τ|219.12 566. 229, 
8. 281,11. 

σεριέπειν 109,6. 28ὅ,1δὅ, Π 
114. 18. 
περιέχουσαι ἰτίροιμι 1ΠΠΊῪ6,16: 

τὸ περιέχον ὅ2,26 οἵ. 112,22. 
99, ΠῚ 91.950. 

περιπόσμιος 106, 28. ΤΠ 66, 
19. 

περιλαμβάνειν 118, 11. Π 
12. 17 οἷο. 

περοίλαμφψις ΤΠ 157, 6. 
σξεριληπτικός 99.18. 167,11. 

ΤΙ 140, 2. 906, 51. 261,9. 
περιοδικοὶ ἀριϑμοί ΤΙ 11, ἃ. 

161.18. 111,8: -ἰκῶς Π 91, 
1. 581,11. 

περίοδος ΘΙΠΙΤΉΘΥΤη 18, 8. 
179,14, Π 22, 18. δὅ8,11. 66, 
28. 10, 16. 190, 24, 149, 90, 
118. 186: βἰάδυισα οὐ τοῦπαὶ 
1 ὅ,117. 1.11. 9.12 βαα. 18, 
11. 21,9. 80,11. ΤἹ, 4. 79. 
20. 102,16. 286,2. 808,29. 
846, 98. 

σεριόν ἐκ πολλοῦ τοῦ π. 29,19. 
Περιπατητικῶς 1112. 14. 
οἱ ἐκ τοῦ περιπάτου 387, 8. 

262, 24. 508,19. ΤΙ 198, 11. 
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περιπέξιος 188, 4. 
σεριπολεῖν 16, 29. 
σσδριπτύειν 211, 2ὅ. 216, 8: 

6. β6η. 281, 8. 
περιπτύσσεσϑαι 48,11. 119. 

25. 211, 28. Π 46, 98. 
περίστασις θ., 4. 
περιστατικός 8, 20. 9,8. 14Ὁ 

1ὅ: -μκῶς 144, 16. 
περιστοιχεῖσϑαι 124, 8. 

περιττός ΟΡΌ. ἄρτιος 94,171. 
138, 27. ΠΠ 98, 18 οἷα. 

σσδρίσττωμα ΤΠ 186, 18. 
πϑριφορά 96, 32, Το 29. 16. 

711.10. 261. 6 οἴο. 
σδριωπή (1) 77, 11. 81.0. 

186, 14. 166, 27. 166, 14. 
111,1. 209, 8. Π 96,90. 184, 
28. 171. 4. 

Περσεφόνη 11119,24. 
Πέρσης Ζοτοαδύου ΠΕ 110, ὅ. 
Περσικαὶ τελεταί Μιΐδγδθ ΤΙ 
84, 6. 

πεττευτῇ τὸν δημιουργὸν εἰ- 
κάξειν 99, ὅ. 

πῇ ΟΡΡ. τῷ ὄντι 29, 8 οἵ. ἀπ- 
λῶς. 

πηγαῖος 1 201, 32. 
πηγή (οΥ.) 99, 7. 152,26. 167, 

1. Π| 48,1. 160,20. 201,12. 
295, 2. 

Πηλεύς 150,9. 158, 16. 
Πηνελόπη 1171, ὅ. 
σιέξειν Θχϑιαίμθδτο 14,14. 98, 

28. 229,2. 2806.12. 26θῦ, 1ὅ. 
ΤΠ 108, 24. 112, 8. 992, ὅ. 
ἦθ1, 38. 809, 24, 

πίπτειν 46 ϑηΐηδ, ἴπ παθῃ- 
αατα ἰηὐταηΐθ δὅ2, 28. 986. 6. 
ΤΊ 82, ὅ. 180,1. 169,11. 178, 
20. 272,8. 815, 17. 880, 19. 
845, 94. 

σσίστις αἰθύ. ἐπιστήμη 288,28. 
284,4. 

πιστότης (Ἐ].) 187,4. 28. 
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πλανώμενοι 5061186 1 δ7.18. 
28. 64, 1. 267, 8. 848, 26: π. 
κύχλοι 11 848, 15. 

πλάναι ϑιηίτηδτατῃ 118, 20. 
πλάνητες 1 θὅ,4.19. 109,26. 

181,4. 
σλανῆται 1144, 4. ὅ8, 16. 
πλάτος τὸ ϑεῖον 5ῖτη. 184. 6. 

166, 8. 296, 28. Π 89,ὅ. 147, 
28. 

Πλάτωνος γενέϑλια 09. 28. 
Πλατωνικόςδ,6. 60,8. Π 288, 

21. 
πλευρά οὐ διάμετριος 1 27, 

2 566. 
πλευρικός 1 28,19. 51. 18. 
πλῆϑος 88,6.14. 90,11. 99,18. 

106,19. 107. 21. 118,8. 187, 

98, ΠῚ 921, 9 οἷο. 
σληϑύειν 90,8. 185,10. 246, 

12. 
πεπληϑυσμένος 102,24. Τ 

946, 18. 
πληρώματα τοῦ παντός 128, 

8. Π 21ὅ, 24. 
πλήρωσις 129, 29. 
πλινϑικῶς 11 89, 28. 
πλινϑίς ΤΠ 86, 20. 81.11. 
Πλούτων 168, 18. π᾿ 119, 24. 

121, 14. 189, ῶὅ. 140,17. 
141, 18. 166, 18. 178,18. 

'185, 8 5466. 299, 6. 8. 
Πλουτώνειος 11140,14. 141, 

18. 148,9. 119, 98. 118, ὅ. 
185. 1. 18. 

Πλουτώνη 18,18. 
πνεῦμα Τ| 809,18; 5γιι. ὄχημα 

ΠΊ1Ρ6,926. 897, 27. 898,1. 
849.1. 852,4: Ἰάθτῃ ἔρυθ αὐοα 
ἄδοιποι 48, 7. 92, 8. 94, 10. 
Π 188,20. 181,29. 

πνευματικὰ περιβλήματα 11 
891, 21. 849, 4. 

ποδηγεῖν 98, 20. 161,18. Π 
844. 18. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΒΕΒΟΒΥΜ. 

ποδηγετεῖν ὃ2. 18. 
σοίησις 90.10. 91,8. 98,10. 

102, 18. Π 22. 16. 68, 38. 
808, 80. 804, 6 οἷο. 

ποιηταῖς αὐαϊὰ οὐ᾽οϊαὺ ΡΙαΐο 
68,17; π. ορύϊτααβ αὐϑ115 θ6ὅ, 
10 584ᾳ4.:; ποη βθούαν γο]Ρ- 
ἰαύθιῃ 67, 12 οἷο; ὁ ἐν τῷ 
σαντὶ π΄. 68, ὅ; π. καὶ πατὴρ 
τῶν ὕλων 1θ4, 17. 

ποιητική 42,4. 48, 231 5αα. 
ΑἹ,15. 61,1. Π 86,4. 87, 8. 

ποικιλία 49.232. 861,24. 60.19. 
88,1. 78,11. 86, 22. 89, 8. 
98,9. 110,6. 111,14. 199.10. 
169, 12. 160,9. ΠῚ 167,1. 

ποικίλλειν 11,18. 112,11. Π 
188, δ. 191,9. 

ποικίλος 11|,ὅ. 44, ὅ 5αα. 48, 
19. 99.14. 119,16. 199. 8. 
281,1. Π 187,9. 

ποιναῖος ΤΙ 1δ0, 2ὅ. 168, 14. 
180. 8. 182,4. 296,2: -αἰως 
ΤΙ 996, ὅ. 

Πολέμαρχος ἴ,18. 1ὅ,6. 
σόλεμος ὁ ἐν τῇ φύσει 168, 

24. 11, 6. 18. 97. ΤΠ 108, 26. 
πολιτεία 11,1ὅ. 16,20 οἴἵο.; 

Θδαιτη ππαναθίοποε Ἰ 12 βαα.; εΣ 
τὴν ἐν αὐτῷ σ΄. 12,21. 10,28. 
ΠΟΤ, 118, 14. δ2ὅ,.21. 
τρόμοι, ΤᾺ οἄοϑ. 11). 

σολιτικὸς τ. κόσμου 16, 20. 
θ8. 28: π. ἀρετή 18,1 οὗ 21. 
1. 601, 36. 28, 109, 22 οἴο.; 
-ικῶς 11.296. 109,1. Π| 99,19. 

πολλοστὸν ἀπὸ τ. ἀληϑοῦς 
γνώσεως οδὺ ποιητικὸν γένος 
70,81. 90.298, 170,28. 196,9. 

πολυάρατοι ἡδοναί 121, 18. 
199, 38. 

πολυδύναμος 112, 15. 
9. 22. 

πολυειδής 18,24, 89,16. 111, 
94. 119,14. 114,29, 119. 6. 

118, 



Π. ΤΝΌΈΕΧ ὙΒΕΆΒΟΡΒΥΜ. 

160,12. 299,94. 
145. 18. 216, 21. 
-δῶς 141,10. 

πολυκέφαλος σοφιστικὴ ξωή 

Π τ, 1ὅ. 
282, 20; 

ϑἴτη. (Ρ1.) 17, 19. 160, 34. 
295, 11. 226,10. 291, 2. 
9929, 24, 298,1. 

Πολύκριτος Αρίοϊαβ, Νδυ- 
ΤΉ ΘΟ Ὧ6 60 πϑυγϑῦϊο Π 11, 

9546. 
τὰ σολλά ΟΡ’. εἴδη 258,18 5αα. 
πόντος ἀνομοιότητος Ἵ 69,11 

οἵ. ἀνομοιότης. 
πορξϑία ϑυϊτηϑγάτη [{ 128, 19. 
σόρισμα 234,7. 82,14. 8,17. 

ΤΊ 91,20. 194,18. 
πόρος νούὺβ δρᾶ ἄθοβ (Ρ].) 

Τὶ 8, 18. 
Πορφυρίου διδάσκαλος 10)6- 

τηθίσιαβ ΠῚ 28, 14. 
Ποσειδῶν 92,ὅ. 94,28. 112. 

20. 38. 114,18. 148,80. Τί 
95, 18. 140,21. 156,18. 178, 
1. 289,8. 8561, 27. 29. 5172, 
19 (808... 

Ποσειδώνιος 11 881, 25. 
πραγματενώδης 29, . 
πραγματιπός ΟΡ. λεκτικός 

48,15. 8,18. 66,18 οὗ 9,18. 
πρακτικὸς βίος (δΙ) 100. 11. 

119, 2ὅ. 120,10. ΤΠ 16,28; 
πρακτικώτερον 119, 24. 

πρεπόντως 19, 1ὅ. 81, 8. 
πρεσβυτικῶς 1ὅ, 9. 
Πρίαμος 128,6. 194, 16. 151, 

22. 
προάγειν εἰς πλῆϑος 90,11. 

102, 28. 108,16. 166,91. Π 
τὸ, 16: εἰς φῶς 9ὅ,6 οἵ 248, 
10. 

σροαιρξδτικός 260,11. 1{198, 
14. 261,19. 262.17; -μκῶς 
88,21. ΠῚ 284, 18. 

προαίτιος 3284, 20. 
προβάλλειν ὠδῖνα, λόγους 
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βίτη. 102,98, 104,98, 298, 80. 
ΠΠ| 21, ὃ: τηρᾶ. προβάλλεσθαι 
μορφήν, τὸ ἴλεων 5ἴτη. 89, 18. 
17. ὅ2. 117. 81,94. 108, 9. 
119,20. 161, 29. 269, 19. Π 
82,10. 188,27. 1δὅ8,1δὅ. 888. 
89. 4. 11, 19. 18,21. 14. 11. 
18.28. 86,21. 110,98. 189,0. 
160, 6. 168, 17. 

προβιοτή 11 292,.21. 290,21. 
προβολὴ λόγων 51τῶ. Π' 9ὅ, 2. 

189,1. 108,26. 198,11. 284. 
8. 284,98. 891,57. 898, 11, 
860, 19. 

προοδιαιρεῖν 281,18. 
προοδιορίξειν 180,9. 
πρόδρομος 67, 26. 

551. 16. ΠῚ 161, 34. 
σροξδγννοξδῖν 2062, 1. 

προξδλϑεῖν 88,18. 90,20. 94, 
9. 99. 108, 96. 104, 8. 111, 1. 
118,24. 114... 16ὅ, 98. Π 
16, 28. 68, 91. 99 6ζ6. 

προηγούμενος Ἷ,3234. 8,9.21. 
28.238. 18,21. 64, 36. 188, ὅ. 
997. 12: -μένως 168,19. 199, 
18. 206,1. Π΄14,9. 80, 38. 
1ὅ9, 8. 

ἐν προϑύροις (Ρ].) 2395,12.91. 
προϊέναι {πΠ,11. 18, 27. 82, 

29. 89.1.1. 90, 11.20. 106. 
20. 106. 22. 118,27. 1285. 9. 
188,19. 188,19. Π| 80,9 6ζο. 

σπροΐστασϑαί τινος ἴ. 8. 80, 
9, 89, 91. 92, 8. 98,10. 101, 
206 οἴο.; ἔγϑῃβ. ὅ, 20. 78,27. 
74.18. 18,8. 88,89. 89,8. 96, 
28. 98, 20. 108,28. 169, 96. 
160,11. 119,19. 199,17. 199, 
18. 201,6. Π 19,9. 194,10. 
126, 21. 147, 96. 284. 91. 
806, 9. 

προκαλεῖσθαι 18,34. 11 288, 
25. 289, 19. 

106, 18. 
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προκαλύμματα 159,18. 188, 
260. 

προκατάρχειν 185.1δ. ἸΓ161, 
26. Ῥϑ85. 1Π| 152. ὅ. 

πρόκλησις ὅθ, οὗ, 84, 26. 
προλαμβάνειν ὅ9.1δὅ. 99.16. 
116, 8. 148,10. 181,18. Π 
840. 22. 

προλάμπειν 142͵ 8. 
πρόληψις 181, 80. 189.18. Π 

856, 
Προμηθεύς 120,1. ὅ8,6. 
προμηϑία 98, 1. 106, 24. 

128, 10. 

προομήκης Π 88,4 5αα. 52, 8. 
28, ὅ8, 21. 67, 99, 

προμηκίξειν ΠΤ δ2, 8. 
προνοεῖν 817) 25. 80. 1ὅ. 90, 

26. 91,ὅ.11. 92,24. 94.7.28. 
100, 8. 124, 28, 126. 26. 168, 
18. 

προνοητικός 166, ὅ. 241, 11, 
ΠῚ τῦ. 19. 

πρόνοια Τῦ,21. 87, ὁ. 90,21. 
91, 8. 8. 99. 12. φῦ, 9. 97,18. 
98, 11. 105. 20. ἸΟΤ, 8.29. 
116,21. 117,18. 121,1. 124. 
26. 126ὅ,6.11. 161,9. 168,22. 
24. 99,28. 101,19. 124,18. 
1608, 8. 188, 8. 208,11. 261, 
20. 271,18. 8ὅ7, 29. 888, 8. 
8ὅ9, 6. 

προξενεῖν 88,06. 48,8. 61,19. 
88, 24. 219. 80. 11 2,8. δὅ7, 8, 
810, 14. 

πρόξενος 60,19. 
πρόοδος Τ7. ἢ. 20. 18, 26. 82, 

12, 217. 88,.,2. ὅ. 87,80. 88,7. 
11. 1ὅ, 89.12. 90, 4. 92. 1ὅ. 
95,80. 96,.28. 97,28. 107, ὅ. 
12. 118. 28. 184,6. 188. 17. 
140.2. 158, 9. 166, 28. 248. ὅ. 
988, τ. ΤΙ 99.1. Αἴ, 260. δ2,9. 
67, 1. 68, 98. 188, 20. 187, 
10. 138,11. 20. 170, 21. 178, 

Π. ΝΕ Χ ΝΕΒΒΟΒΥ͂Μ. 

22. 20ῦ, ἢ. 218, 7. 217, 11. 
248, 236. 

προορατικός 240,4. 117,8. 
προούσιος 206, 28, 
σρὸς τοῦ ἑνὸς ὄντα β1τη. 94,20. 

288, 17. 1] 67, 239. 80. τὸ, {. 
187,98. 810, οὅ (08... 

προσβάλλειν Ταΐτϑπϑ. 118,10. 
280, 29. 

προσβολή 280,51. 
προσδιαλέγεσθϑαι 42, 24. 
προσδιορίξειν 181, 4. 
σροσδιορισμός 29. Ἵ. Π 811. 

1. 8 (Θ0}.). 
προσεξευπορεῖν 11,7. 
προσεχής ὅδ, 2ὅ. 89,10. 90, 

18. 91,1. 985,10. 94,1. 28. 
108, 10. 260, 2. Π|.124. 16. 
145. 26; -χῶς 92,21. 128,24. 
188,21. 18ὅ.1. 147,14. Π 
140.18. 281,20. 888.209. 

προσϑαφαίρεσις ΤΙ 48. 36. 
58, 28. 

προσϑέσεις 5.0] ἀύῦτη ΠΕ 44, 
18. ὅ7,.328. 281,10.96. 989,4. 

προσκατασκευάξειν 100,4. 
προσκολλᾶσϑιαι 1| 187. 98. 
προσπάϑεια ὅ0.19. 119, 14. 
προσπάσχειν 46, 11. 49, 24. 
προσπεριβάλλεσθαι ὅ, 16. 

ΠῚ 14,4. 
προστάτης δαίμων 5ῖτα. 90. ὅ. 

98,10. 109, ὅ. 126, 8. Π 107, 
{. 206,2. 2710, 28. 

προστάτις 18,21. 106,2. Π 
141. 26. 142,12. 291, 17. 

προστυχής 86, 18. 
πρόσυλος 89, 0. 

πρόσχημα 44, 20. 14.2ὅ. 114, 
7. 116. 11. 

προσωποποιΐα 14,28. 
πρότασις 3ὅ, 14.18. 28. 81. 

82.ὅ. 197,29. 248,16. Π 
οἹά, 2. 806, 12. 869, 20. 

προτείνξιν 89, 6. 1ὅ. 41,1. 
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14, 38. 104, 18.230. 99. 108, 
12,20. 110. 20, 112,16. 127, 
11. 186, 2. 8. 119, 19. ΤΠ ὅ8, 
24, 26ῦ, 18 οἷο. 

τὸ πρότερον καὶ ὕστερον ὅθ, 
19. 

σροτρεπτικῶς 204, ὃ. 
προὐὔπάρχειν 12,21. 184,20. 

210, 12. 219, 18. Τ| 19. 27. 
49,12. 99,17. 118, 8. 148, ὅ. 
ὩΑἿ, 18, 

προὐποκξεῖσϑαι 
52,9. 

προὐφεστηκέναι 89, 28. 189, 
8.ὦὦ 120, 2. 

προφαίνειν 46, 18. 88, 20. 
91,2ὅ. 112..24. 118,21. Π 
990, 80. 

ἐκ πρύμνης (1) 22,2. Π 
212, 1. 581, 7 (508... 

πρυτανξδύειν 11 62, 18. 
Πρωτεύς 109,20. 119,98. 118, 

θ.9. 
τὰ πρώτιστα (8γ1. ἔθγθ νοητα) 

βίτη, 78, 6. 84, 8. 88,8. 89. 
4.18. 90.1. 91,16. 98, δ. 
98,6. 119,26. 196.19. ΠΠ| 296, 
18, 850,18: ἡ π. αἰτία 188, 
30. 

τὰ πρῶτα 88,8; πρώτως ὅΐτ, 
11. 12. 14. 910. 29. 102, Ὁ. 
210,29. 219.1. 296,19. ΤΠ 
86,9. 197.14. 

πρωτουργιπκῇὴ αἰτία 180, 18. 
πρωτουργός 88.1. 88,1. 89, 

2. 98, 28, 184, 18. 140,4. 
162,12. 172, 11. 184. 1. 210. 
97. 216,19. ΠΠ| 46,11. 188,19. 
202, 80. 564, 9. 

τὸ πτερὸν τὸ ψυχικόν 120,9. 
ἐπτερωμέναι ψυχαί Τ| 99, 8. 
πτέρωμα ϑηΐταθο Π ὅ1, 17. 

148, 28, 

πτοία ἡ περὶ 
908, 8. 

Τ ὅβ, 921. 

τὴν ποίησιν 
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πτῶσις ϑυΐϊταθθ δῶ, 8. 94. 29. 
181,26. Π| 52,8. 882. 11. 847, 
20. 

Πυϑαγόρας 200,21. 
Πυϑαγόρειαι γυναῖκδς ΤῈ6- 

8.60 ΤΊΤηγομδ Ὠιοίιτης 348,36. 
πυϑμήν 1 86, 29. 87,22. 89. 6. 
“40, 8. 68,26. 847, 98. 
πῦρ ᾿ἔνυλον 92,19 ᾿οϑὺ διαχκρι- 

τικόν Τὸ 4, 10; ποῃ οἸμηΐϑ 
ἀοϑίσυϊῦ ΤΠ| 22, 28. 

Πυριφλεγέθων ΤΠ 106, 27. 
1851.11. 

Ῥαδάμανθυς ΤΙ 128,6. 141, 
19. 818, 96. 

Ῥέα 184. 9. 188,16 οἷο. 168, 8. 
Π 362,31. 

δέπουσα εἰς τὰ μετ᾽ αὐτήν Π 
ὅ2,4, 61.24. 110.20. 214,26. 

δευστός ΤΙ 1ὅτ, 90. 
θητός τηϑμοτοθἐϊοθ Π 24. 10. 

24.1 86. 
φόϑιον κύτος ἡμῶν 11 9,11. 
δοῖξος ξωτικός διαϊτηδΘ τί 16, 

δοπὴ πρὸς τὴν ὕλην 11 847,22. 
849, 11 οἵ, ΠῚ 214. 19. 

Ῥοῦφος οἰνὶβ ῬΕΙΠΙΡΡΘΙβ5. ΠῚ 
116,24. 
ύεται φιλοσοφία Τ| 816, 24. 
υἵσπεσϑαι Π| 81. 21. 
ύσις ΤΙ 89.9. 41,8. 96. 10. 
841,29. 

Ρώμη 11 894, 14. 
δωννύναι 39,5. 9ὅ. 11. 

: 
" 
ξ 
θ 

σαλεύειν 108,18. Π| 102,9 
σαρκώδης 120,9. 
Σαρπηδών 128. 19. 
Σαυρομάτιδες 242͵,.4. 2Ὅ8, 

11. 
σδιρά ἀθογατμῃ ἀϑθιη ΟΠ ΠΤῊ. 5111. 

Τί, 16. 11,8. 18,.9.98. 82.171. 
91,24. 92,2. 94,9. 97,329. 



402 

98,11. 147, 38. 184,29. 289, 
20. Π 20, 4. 94,7. 22. 124,0. 
90ὅ, 11. 917,8. 264, 51. 95, 
968. 296, 8.19. 299,14. 806, 
19. 889. 6. 

Σειρῆνες 69,10. ΤΠ 68, 8 Βαᾳ. 
100, 9. 180, 17. 286,28 βαα. 

σεληναῖος 19,2. 191,11. 169, 
17. 1{18.117. 161, 2δ. 181,2. 
191,21. 268, 6. 

σελήνη ἄθῶ 18. 18: 5165 Π 
10,8. 44,8. ὅ7,26. 68.19.90. 
94,7. 161,21. 190,80. 919. 6. 
991. 14. 2528. 4. 224.20. 9389, 
12. 299,26; τὰ ὑπὸ σελήνην 
84, 29. 128, 11. 141. 19. 96. 
145,20. 268,26. 981,98. ΤΙ 
14,10. 80, 59. 46, 14. 61, 14. 
98,11. 188,11. 169,6. 189. 
28. 21δὅ,9. 280,20. 282, ὅ. 
9388, 7. 34, 8. 284, . 882. 9. 
842. 16. 846, δ. 

σεληνιαπὴ σφαῖρα 11188, 16. 
918,19. 966. δ. 

σημαίνει ἕαΐυτοῶ τὸ πᾶν ΤΠ 
292,18. 217 οἵ Π ὅδ. 14. 

σημεῖα τουδὶ Π 98,26. 181, 
4 86α. 

σιγῇ σέβειν 88. 8. 
Σισυφος 166,8: ροἷατν.169.1. 
Σκαμάνδριος 110,16. 
Σκάμανδρος 170. τ. 
σκηνή 16,286. 194. 18. 171,19. 

ΤΙ 291, 8 
σκῆνος Θϑὺ οογρὰβ ΠῚ 848,1. 
σπιά οϑὺ οοὐρὰβ 281.6 οὗ Π 

169, 16: σκιαί Οτοὶ 118, 9. 
119,21. 

ἐσκιαγραφημέναι γνώσεις 1 
218, 21. 808,1. 828,9. 

σκιαγραφία 179, 2ὅ. 1 827. 
28 

σκιοειδής 119,16.20. 191.16. 
σκοπιμώτατον τέλος 11. 1. 
Σπκορπίος Βίργατη ΤΙ 62. 12. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΚΒΟΒΥΜ. 

σκοτεινόν ταϑίθυϊϑ8 ὈΥΟΡΥ ΌΤ 
δ. 10. 120, 7. Π 166. 19. 
167, 4. 182. 90..ὄ 188. 17. 

σκότος ταϑίουϊαθ οὖ μὐυ]ὰ8 νἱ- 
[886 Π 848,2. 860, 10. 

σκοτώδης ὕλη 1 16,16. 147, 
10. 

σμινύνη (Ρ].) 218,18: αὐ 
Βιὺ Π 878,9 (β6 0. 

Σόλων 48,18. 86, 4. 1.14. 200, 
28. 

σπέρματα Θθογάτα αἰ ρυθαὐϊδ 
244, 22. ασποτηοᾶο ΤΟΥ θαι: 
Π 88. 16. 85. 24 ΘΕ. Π 48,9; 

᾿ τὰ σπ. τῆς μιμήσεως 5ῖτα. 
208, 6. Π 4, 19. 171. 2. 261, 
4, 8δῦ,9. 

σπεοματικόν ϑηΐτηϑθ 2384, : 
-ικῶς 11 24,19. 

Σπερχειός 140,16. 149, 16. 
σπήλαιον ῬΡΙαϊοπίοη 2870, 

20 5αᾳ. 1{Π8ιὲ1, ὅ. 
σπορίμη ὥρα 11 82, 27. δῦ, 
. 18. 20, δϊτ, 11. 28. ὅ9. 4. 6. 

64, 15. 66,6. 66, 8. 817, 8.10 
(56}.); σπ. τρίγωνον 11 60,21. 

σταϑιερός Τ| 342. 21. 248,16: 
-ρῶς 88.328. 90,19. ΠΟ ΤΟ, 18. 

στάσις οϑὐ τετραγωνική ΠΠ| 4θ,2 
στέλλεσθαι εἰς τὴν γένεσιν 

βτη. ὅ9, 1ὅ. Π 166,9. 188, 
14. 169. 6. 186, 8. 

στερξός 11 δ1,.21. δὅ2.,8; στ. 
ξῴδια 11 44, 18. 

στερήσεις τῶν ἀγαθῶν 971,34. 
στηριγιοί βὑο!] τύπτῃ 1| 44.171. 
Στησίχορος 1178, 19 8αα. 
στοιχεῖα ταῦυμαϊ 69, 8. 92, 8. 

199,4. 149,10. 198,7. 119,4. 
81,18. 4, 20. 69, ὅ. 188, 18. 
800, 17. 889,9. 868,29: Πὖ- 
θύῶθ 11 64,20. 21. 

στόμιον μυκώμενον ταν θμὶ 118, 
260. 1Π| 94, ὅ οἷο. 
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στρατεία (στρατιά Ῥ].) Τογθῖα 
ΒΘΟΌΘΩΒ 94, 18. 

στρατιαί δῃρο]οΥ τα γ6] ἅ86- 
ΤΟ τη 91. 1. 

στρόφιον 1| 241, 1; απϊὰ 5 
1 882, 6 (808... 

στρύχνου ϑᾳουβ ΟΟΌΪ15 ν]Τὴ 
ΤΩΙ ΌΙ γα Ὡααϊῦ 1 117, 8. 

ΣΦτύγιος 169, 11. ΠΠ 1860, 38. 
συνεγνωσμένος ποι 181, 

19. ΤΙ 1, 19. 
συγκαταδύεσϑᾳαι 11 ὅτ. 11. 
συγκαταλέγειν 49, 8. 
συγκλώθϑειν 64.1. 22. 617,4. 

69, 18. ΤΠ 898, 9ὅ. 
συγκροτεῖν 9ὅ, 19. 1718. 18. 

ΤΙ ὅ8, 25. 61, 4. 188,90. 
συγκυρεῖν 91.1. 
συξευγνύναι 1106. 8. 208, 26. 
966, 1. Π| 18,9. 98,8. δ4. 4. 
68, 7. 12. 

συξυγεῖν 252, 81. ΠΊ1. 19. 
σύξυγός τινι 162,26, 1|δ0,11. 
108, 4. 841, 15. 

συξοωΐα 1191, ὅ. 
συλλαβή ϑγυταρβοπί διὰ τετ- 

τάρων 218,2. 
συλλαμβάνειν ἐν ἑαυτῷ ϑ51τα. 

189, 18. ΤΙ 269, 11. 
συλλήψεις οὗ ρᾶγΐαβ 11 84, 

6 5αα. 
κατὰ συμβεβηκός Τ| 89, 21. 

90,19: τὰ σ. ΠῚ 209, 18. 
σύμβασις 264,9. 
συμβολικός 84, 26. 88, 1. 

184, 2. ΤΟ204,1; -κῶς 48,8. 
86,19. 181,6. 162,2. 176,7. 
ΤΙ 16. 19. 119, 21. 260, 6. 

σύμβολον 89,10. 48,8, 18,13. 
18, 22. 88,9. 19. 80. 84,6. 
86, 96. 86,18. 195,5. Π 108, 
28. 109,2 οἷο.; ἀθ οἷὰβ δ- 

ἄατα 198,16. 6 πο 
συμμεσουρανεῖν 117,10. 
συμμεταβάλλειν 119,28. 
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συμμεταμορφοῦν 164.1. 
συμμετρία ἅτ ὁχσΣ ΡΆΙΘΌΪ 
ΤΟΙ υ 5 298, 22 οὗ 80,29. 
118,27. 180,99. 

σύμμετρός τινι 8ῦ, 1ὅ. 9, 3, 
109,1. ΠΟ 287, ὅ. 

συμπάϑ'εια 18,34. 88,16. 80. 
84, 9. 86,19. 91, 8. 99,90. 
94, 8. 124. 18. ΤΙ 268, 19. 
864, 9 οἴο. 

συμπαρατείνεσϑαι 17,10. 
συμπεραίνειν 10,18: Ὁ8885. 

68,16: ταθᾶ. 27, 22. 16, 16. 
ΤΙ 864. 11. 

συμπέρασμα 262, 25. 
συμπεριλαμβάνειν 204,20. 
συμπεριπολεῖν 1 160, 19. 

161, 11.596. 
σύμπνοια 142. 4. 
συμποτικαὶ ἁρμονίαι (Ρ].) δδ, 

18. 61,20. 
συμπροϊέναι 118. 8. 
συμπτύσσειν 19,1. 1 51,8: 

συνεπτυγμένως 294. 2. 
συμφύεσθαι 89,11. 225, 24. 

ΤΙ 810. 38. 
συμφυής 88.18. 187.16. 189. 

24. 119,28. 167,6; -φνῶς 
218,98. 

σύμφυλος τῇ γενέσεν ξἕωή Τ| 
54. 1. 864, 99. 

σύμφυτος 1118. 17. 8864, 18. 
συμφωνία διὰ τεσσάρων Θοἴο. 

919. 91. 
σύμφωνα διαστήματα 11 49.11. 

57.320. 
συναγωγός 188. 11. 188. 2. 
149. 5. 166. 16. Π 18, 14. 
10, 1. 398, 98. 994. 11. 268, 
84, 882. 4.21. 

συναιρεῖν τὴν ἀλήϑειαν 51τη. 
88,9. 110,1. 164,98 οὗ, 18, 
20. 160, 16: συνῃρημένως ὅ, 
59. 206, 18. 

συναίρεσις 16,17. 
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συναλίξεσϑαι ΤΙ 840, 4. 
συναλλοιοῦσϑθᾳαν 282, 4. 
συναμφότερον 214,1. ΤΠ 

συναπεργάξεσϑαι 102,9. 
συναπογεννᾶν 148,14. 
συναπογέννησις 184. 9. Τὶ 

866,9. 
συναποκαϑίστασϑαι Τί 34. 

11. 268, 4. 
συναποκατάστασις ΠῚ], 38. 

48,26. 24,18. 80, 18. 
συναποτελεῖν Π| 24, ὅ. δῦ. 1. 

15, 

συνάπτειν τ. θεοῖς 5ῖτα. 15,7. 
{{, 1. 84.060. 118,2. 189, 11. 
177. 16. ΠῚ τὸ. 1 7 οἷοι: . συνημ- 
μένον σΘΠΤ8 ΒΥ ΠΟΡ θη Π 
107, 2. 

συναρμοστικός 142. 18, 
συναφή 81, 16. 89, 36. 1189. 

4. 810, 14. 
σύνδεσμος 118,19. 185, ὅ. Π 

2992. 9. 
συνδετικός 141. 38. 
συνδημιουργός 127, 18. 
συν διαιρεῖσϑαι 128. 18. 

288,1. Π 68, 18. 

συνδιακοσμεῖνβδ, 8.148... 
συνδιαπλέκειν 114.26. 
συνδιοικεῖν ὅ2.,11. ΠΤ 11||28. 
σύνδρομος 246. 24Ὁ ΤΙ 288, 11, 
συνείρειν 318, 24. 
συνεισφέρειν 255, 20. 
συνελτιπκός 48. ὅ. 82, 11. 90, 

2. 189,8. ΠῚ 869. 91, 
συνελίσσειν 88, 14. 16. 18. 

Π 46,28. 6γΥ, 12. 80, 2. 191, 
ὅ. 17. 

συνενϑουσιᾶν 201, 22. 
συνενοῦν 12. 24. 
συνβξαλλάττεσθϑαι 201, 12. 
Π 828,2 

συνεξεύ πορεῖν 2ὅ8, 2. ΤΠ 96, 
18. 
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συνεπαίρξεσϑ'αι 201,92. 
συνεπιστατεῖν Π 148,6. 
συνεργοπονεῖν Π 58, 28. 
συνεργός 08,28. 21. 106, 4. 

109,6. Π 89. ὅ. 
σύνερξις 142 .19. 
συνεσπειραμένως 1171. ὅ. 
συνεφάπτεσθϑαι 121, δ. 
σύνθϑακος 147,26. 

σύνϑημα 89, 16. 88, 22, 84, 
ὃ, 86, 9. 101. 18, 125, 18. 
128, 2, 1588, ὅ. 147, 6. 170. 8. 
111 20. 198, 20. ΤΙ 41,4. τῦ. 
80. 108, 20. 185, 28. 142, 8. 
149,16. 118,9. 919, 7. 940, 
94, 2342, 24. 960, 80. 

συννϑδῦσαν εἰς ἑαυτήν 11 32. 8 
47. 39. 

σύννομον ἄστρον (Ρ].) 19, 1ὅ 
οἵ. 116,1. 

σύνοδος 501185. οὗ ἰᾳπ86 Ῥγ86- 
Ἰυασϊοῦῦ 6 ρεσΐα Π 84, ὅ. 
ὅ9. 28. 

συνοπτικῶς 16, ὅ.17. 1171.9. 
συνουσίαν ροδῦ Θοποθρθϊομθιη 

Θνιϊϑηῦ ἄλογα ΤΠ 84,1: οἴ 
119,28. 284,1. 

συνουσιωμένος 11 δ, 8. 
συνοχεύς (οΥ.) Π 211,12. 807, 

2] 

συνοχικός Τ| 297,9. 
συντάσσεσθααι 190,21. 208, 

9ὅ. Τὶ 58, 34. 
συντείνειν τι 61.221: 

84. 2. 281, 4. 
συντέλεια 7160. 8. 
συντονία 134. 14. 
συνυπάρχειν 12. 11. 140. 4. 
συνυφιστάνειν 184, 16. ΤΠ 

714.8; τηθᾶ. 79. 18. 88,90. 
18,10. 170, 99. ΠῚ 10, 18. 

συνωϑθϑεῖν 8.21. 
σύστασις 66. 8. 92,17. 95.171. 

97,1. 119.18. 198,6. 145.17. 
958, 26. 19. 1. 848, 98. 

εἷς τι 
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συστατικός ΠῚ 152, 22, 
συστέλλειν ὅ0, 3. 81, δ. 
συστοιχία 82,22. 94,17. 96, 

18. 97, 8.30. 98,5.98. 99,30. 
101,2. 241,28. Π 96,9. 80,8. 

δὀύστοιχος 2ὅ., 24. 20,20. 21. 
98, ὅ9., 20. 39. 80. 19. 81,20. 
94. 94. 1234. 12. 162,21. 388, 
14. 941, ἢ. 346, δ. 362, 38. 
ΤΡ 118,ὅ. 141. 96. 148, 34. 
171, 8. 196,2. 298, 27; -χῶς 
ΤΙ 914. 6. 

συσχηματίξονται 51611846 Π 
56,26. 6, 6. 

συσχηματισμός 5ύθ!Πδγυτο Π 
818,36. 

συσχολάξειν ὅ.30. 
σφόνδυλος τα 1 Π194.11 οὕο. 
σφύξειν 11 160,9. 
σχέσις 119.8. 207,18.19. Π 

195,17. 148,19. 149,19; κατὰ 
σχέσιν 41, 16. 209, 4. 310, 6. 
Τί 18. 10. 186, 36. 148, ὅ. 
972. 14. 810,20. 814,8. 884, 
Δ. 

σχετικός 207, 29. 208, 27; 
μμῶς 909, 28... ΠΟ 810, 18. 
884..14. 

σχήματα 118,31. 114,21 οἷο.:; 
οτοὐομἱβ 111, 17; βύθ ]ϑυσση 
ΤΙ ὅθ, 36. δ7, 19. 

ἐσχηματιδμένως ΠΟ 258,25. 
σχηματισμοί 56! στα Π 48, 

96. 4.26. 51,18. 274. 12. 
σχηματογρὰαφεῖν 11] 4, 8. 
σχίσεις 88. 6. 

. σῴξειν» 9.1. ΤΙ 08, 4. 10. 
Σωκράτης Ἷ, 19. 2ὅ. 10, 18. 

16, 34. 17.118, 19,21 οἷο. (οἴ. 

1. 1 5. Ῥ]δὐο). 
Σωκρατιπός ἴ9. 34. 

168,91. 202, ὅ. 
σῶμα οϑὺ σύνϑετον 68. 1; 

πολὺ καὶ μεριστόν 22. 20. 
99. 16. δῃΐτηϑο αἀθνθυίου- 

Ῥκοοισα, οθἃ. ΚτοΟΙ. ΤΙ. 

96, 8. 

4θὅ 
τα 1{122,.. 28; ϑεῖον ΤΙ 162, 
91: Βῖη6 ϑηϊτηῶ ποὴ γίνιὺ 17 
βὅ, 14 εἴ, ΤΙ 9228, 18. ΟΥ 
ψυχή. 

σωματοειδής 89.26. 222, ὅ, 
ΤΙ 18, 10. 195, 24. 146. 0. 
238, 25. 289,9. 299, ὅ. 807, 
12. 

σωστὶπκός 12.122. Τ| 861, 26. 
σωτηρία 138. 26. 
σωφρονητικῶς 48, 12. 
σωφρονίξειν 106,9. 
σωφρονιστιπός 1 821. 12. 
σωφροσύνη 12, 36. 84, 17. 

129, 7. 212,19. 998, 6. 

Τάνταλος [1 166, ὅ: ργυγ. 
169.1. 

τάξις (ΞΞ εὐταξία) 172, 11. 14. 
21. 4.10. 114, 22, 125. 11. 
ΤΙ 9.17. 78,3. 102, 4. 177,11 
οἵ. 81, ὅ; (γι. σειρά) 84. 18. 
Ἴῶ, 29. 17, 29. 88, 2. 86, 7. 
89,117. 90,28. 91,12.28. 92, 
10. 118, 24. 114. 1. 1929, δ, 
125. 16. 184. 17. 141, 95. 
148, 8. 294. 17. ΠῚ δ2, 99. 
68,8. 74.8. 121, 6. 194. 6. 
166,1. 814, ὅ. 846, 8 οἴ, 167, 
14, 

τἀραχή Ὀαϊὰβ ταυμαϊ 18, ὅ, 
5,9. 119,9. 

ταρἀχώδης 18,19. 
Τάρταρος 118,21. 169,4, Τ΄ 

100, 28. 106, 7. 199,8. 180, 
7. 189, 21. 149, 1ὅ. 179. 
9 5αα. 188,12. 1. 510, 26. 

τάσις ϑιηϊτηθτύτη ΠΠ 127,6. 
τάττειν 99,2. ΤΙ 102.9 οἷο. ; 

τεταγμένος δῦ, 22. ὅ6, 17. ΤΠ 
ο96, 16 οἷο. 

ταυρόκπερωῶς [11 151,8. 
ταυρόμορφὸς 181,2. 
Ταῦρος Βίσπύτῃ Π| 82,19. 
ταυτομήκης ἰ 81,26. 89, 4. 

80 
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ὁ ταὐτοῦ κύκλος 28,8. 11 δ0, 
18. ὅ2,14 οἵ 282.9. 161. 
16. 76, 81. 

ταυτοποιός 11 21, 14. 
ταυτότης 88, 2ὅ, ΤΠ δ4, 10. 

67, 80. 187, 6. 916, 96. 
τεταμένη πρὸς νοῦν Π 51,98. 
τελεῖν ὑπό τινα 1 20,1. 844. 
2; τελεῖσϑιαι {ῦ. 10. Τ| 108, 
21. 

τέλειος ἀριϑμός (Ρ].) ΤΠ 14, 
2Ὁ 866. 

τελενότης 21,20. 2ὅ. 117. 87, 
99. 98,26. 109,1. 906,39 βαᾳ. 
970, 27. Π| 14,9. 19,58. 81, 
9 οἷο. 

τελειοῦν 19.1. ὅ6,18. 82, 18. 
9ὅ, 14. 108,14. 184. 917. 159, 
11. 218,6. Π 68, 7. 71. 16. 
81 οἷο. 

τελείωσις 206, 17. 212, 1. 
270, 16. ΤΙ 279, 99. 281, 16. 

τελειωτικός 206,14, 208,29. 
218, 21. 228,10. 270, 20. 

τεϑλεσιουργία 84,29. 
τελεσιουργός 94,28. 127,14. 

91. 186, δ. 181, 91. 916, 8. 
ΤΙ 19,18. 21. 11. 17. 190,96. 
224. 29. ᾿ 

τελεστικός 81. 14. 25, 17. 
Ἰ199, 18. 164, 10; ἡ -κή 
120, 12. 189,98. β 

τελετή Τῦ,6.18. 76,10. 78,22. 
80, 18. 29. 88, 95. 86, 4. 91. 
21. 110,28. 196, 99, 148,90. 
108,18. 128,14. 158, 22. 
18. 10. 

τελετουρφγός Π 168, 28. 
τὰ τελευταῖα τα θυ ἶδι6 ριο- 
ος ἩΙΠαῸΙΟτ 78,1. 82,11. 89, 

17. 118,25. 147, 8. 
τέλος 48,19.98. 106, 96. 199, 
29, Π 81, 11. 89. 6. 180, 11. 
808, 98. 

τερατεία 121,21. 

Π. ἸΝΘΕΧ ὙΕΕΒΟΒΥΜ. 

τερατολογία Ἰῶ, 11. 14, ἃ. 
86,1. ἢ 129, 9. 

ἢ διὰ τευτάρων ϑΒ.τΑΡΒΟηΪ8, 
ΠῚ 49, 80. 50, ὃ. 

τεταγμένως 554, 2ὅ. 11 259,6. 
τετραγωνίξειν Τ 81,16. 851, 

φῇ, 6ϊ, 11. 
τετραγωνικὴ ξωή [1 δ2, ὅ. 16. 

98, δ8, 19. 
τετράγωνος ἀριϑμός Π 21. 2. 

87,16. δ7, 92. νϑβίδίίο ΤΠ ὅ9, 
12. 

τετραδικός 1 187,39. 198, 
1ὅ; -ικῶς ΠῚ 82,1. 170, 14, 

τετράς ὯἋθ οἷὰϑ νἱ Π 44, 2. 
69, 1. 190,27. 186,21. 187] 
12, 169, 28, 110,9. 191,16. 
192,30. 

τενράχορδα 62, 28. 
τεχνυιτδύξιυν 962. 11, 

τῇδε ἴπ οΟ τασπᾶο (οὗ ὅδε) 
958, 18. 48,20. 00, 18. 69, 16. 
Ἰῦ.21. 94.598. 100,9. 116,99. 
118,.8. 119,99, 188,90. 174, 
94, 248,6. Π| 80,18. 97, 1. 
162,19. 164,17. 158,19. 166, 
18. 168,11. 187,28. 218,90. 
298, 9ὅ. 266, 1. 805, 94, 818, 
21. 857,80. 844,8. 812,9 508. 

τηρήσεις ϑϑίχοποιηοστιη [1 
28ῦ, 24. 

Τίμαιος 16,4. 110,15. 171, 
9 οἷο. 

Τιμύχα 248, 21. 
τιμωρία αυϊά 510 108, 15. 
Τιτᾶνες 90, 8. ΠῚ 144,99. 
Τιτανικὴ σειρά 82,11 88,9. 

98, 28; Τ΄. γένος ΟΡ Π 
Τ4. 29. 

Τιτυός 169,1. ΤΠ| 166, ὅ. 
τληπάθϑ'εια 11 1600, 2. 
τληπαϑ'ής Π 142,12. 
τόνος 62,28; τῆς ξωῆς δ, 28. 

ΤΙ 99.9. 
τόπος αἀθ οἷὰβ πϑύατῳ ΠΠ199, 



Π. ἸΝΌΕΧ ὙΕΕΆΒΟΒΥΜ. 

18: Ιᾶθασσχα 186, 19. 81 οἵ. 
970, 10. 
τραγέλαφος 581,8. 
τραγῳδιοποιός 158,15. 171, 

18. .:196,2. 199,19. 208, 6. 
904, 4. 14. 806, ὃ. Π 106, 8. 

τρία Ῥτϊγοῦσβ πὐτηθυτβ Π 82,1. 
τριαδικῶς 11 82,4. 112, 2. 
τριαινοῦχος Νορίύθμῃβ 11.178, 

11. 
τριάς ἀ6 οἷὰβ νἱ Π| 44,9. 120, 

260. 
τρίγωνον 6θ68.6; 14 ουΐὰβ 18- 

ἰοιδ -- 5:4: ΤΠ 96, 14. 89, 
10 54ᾳ. 48,2. 48, 98. 47, 16. 
48.23.4 58αᾳ. ὅ8,26. 60,16.21. 
θ4, ὅ 5α4.: ὑγτροῦδ γϑαϊαῦϊο 
148,27. δ1,22. 58,26. θὅ,7. 

τροιξῳδία 11 82, 16. 
τρικυμία 18,1. 
τριμέρξια 284,16. 
τοίοδος (Ρ].) 86, 6.11. 118,91. 

ΤΙ 182, 24 866. 
τροισμός 118,11. 121.19. 22. 
τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι, φασίν 

228, 1: τρίτος ἀπὸ τῆς ἀλη- 
ϑείας ὅ8, 8. 10,91. 157, 96. 
190,97. 197,96. 204,9. Π 
86,91. 9ὅ. 

τριφυής 229,19. 
τοιωδουμένη μονάς Τ| 21,16. 

22, ἃ. . 617,10. 178,10. 
Τοοία 147,99. 
τροπικά βίρῃιϑ Π| 44,12. 129, 

9. 28. 
τρόπος στοχηταθύϊοθ ΤΠ 10. ὃ: 

ἀπὸ τρόπου λέγειν 18, ὅ. 
Τρῶες 108.16. 106,19. 106,1. 
τύπος ὅ,326. 10,21: ϑ:εολογι- 

κοί 51. 9. 88, 4. 1δὅ. 86,97 
(εἴ. 41, 4). 41, ὅ. 48,38. δ4, 
926. 68,91. 72, 7. 84, 4. 86, 
1ὅ. 11ὅ, 7; τηϑιηουῖδθ 288.7. 
18. Π 166, 24. 177,28. 848, 
98, 860,20. 
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τυπωτικός Τ| 117. 20. 
τυραννικὴ πολιτεία 1 81. 

18 566. 

Τυρταῖος 1581.1. 
τετύφλωται ὃ λόγος 28. 11. 
Τυφῶν 98, 18. 
τύχη 98.14. Τ102. 11. 266, 

12. 212. 80. 291.91: ἀγαϑή 
Π 299. 9 5αα.; αὐϊὰ οἰποῖαῦ 
Π ὅ, 19. 12, 88.α4ᾳ. Π 298, 
11 βαα. 

ὅδπαινα ΟΘ 15 χη χϑυη οὐ 290, 
117. 

ὑγρότης 96,50. ΤΠ 880, 22. 
Ὑδροχόος 5ίσπατη ΤΠ 82. 17. 
ὑλαῖος ΠῚ 181,26. 188.1. 201, 

19.98.29. 916,9. 
ὕλη Ἴ8,1. 81.1. 101,96. 109,4. 

116. 19. 284, 951. ΠΤΤ, 18. 
15, 6. 156, 16. 162,27. 204. 
26. 208, 4. 224, 21. 296. τ. 
888,4. 841,29. 815,90 (868)); 
οϑὺ ἀθἔουση!β 68,18 ποτ οαδῶ 
τηϑ]οΥΌτη 87, 217. 80; ΟΡ. ὄν 
οὐ γένεσις 260,26. 

ὑλικός 88, 951. 88, 4. 18, 3. 
110,6. 119,9. 121,18. 122, 
14. 2217, 18. Π 8, 20. Τ6, 2. 
ΤΊ. 90. 86,19. 147.11. 148,2. 
160,54. 157.25. 291. 96. 296, 
8. 845,96. 841, 12.971. 862, 
11. 

ὑλώδης 11 1δ1͵ 4. 
ὑμνεῖν. 68, 96. 69. 16. 187, 6. 

594. 19. 296, 4. ΤΠ 169, 80. 
906, 80. 907, 16. 

ὑμνῳδεῖν δῖ, 12. 
ὑμνῳ δία 48, 328. 
ὑμνῳδός ὅ8, 4. 86,32. 
Ὕπανις ΤΙ 18, 3ὅ. 
ὕπαρ 86. 18. 110, 2ὅ. 
ὑπαρκτιπὰ εἴδη 210, 2ὅ. 28. 
ὕπαρξις 28,21. 12.18. 18,12. 

88.8. 96,ὅ. 111,94. 189.9. 
905 
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159,11. 178,26. 201,19. 257, 
14. .964.9. 210,14. Π| 186,38. 
246,14: καϑ᾽ ὕ. ορρΡ. κατὰ σχέ- 
σιν 118,9; ΟΡΡ. νοῦς οὐ δύ- 
ναμυς 226, 18. 

ὑπάτη 14, 11. 
ὑἡπεπίτριτος ΤΊ 818,17 (80}}.). 
ὑπεραίρειν 188,10. 
ὁπερανέχειν]181,3232.199.12. 
ὑπερηπλωμένος 18,11. {τι 

ΟἿ, 88, 5. ΠΊ188, 6. 906, 11, 
819,16 (560. 

ὑπερϑέων τὸ ἀγαϑόν 211,20. 
ὑπεριδρούειν 114,1, 282, 11. 
Π 256. 16. 

ὑπερκαϑῆσθαιν 11 149. 11. 
ὑπερκόσμιος 186, 29. ΠῚ 18, 

16. 100.6. 289, 26. 269,91. 
951, 58: -ίως 141,28. 

ὑπερούσιος 26, 22. 266, 2ὅ. 
ΤΊ. 58. 914. 4. 216,19. 278, 
δ. 219,28 βαα. 29, 6. 878, 
6 (868... 

ὑπεροχή 21.168. 12,80. 11,28. 
82, 16. 180,4. 184,21, 246, 
80. Π| 198,28. 241,29. 

ὑπέρτεραι σειραί ΤῸὮ 134, 6. 
941,16. 260, 94. 

ὑπερτρέχειν 1017, Ὁ. 11, ὅ, 
111,18. 

ὑἡπερφυής 9, 4. 1ὅ9. 16. Π 
118,19. 

ὑποβάϑ'ιρα 296,4. 
ὑπόγειος ΤΠΙ182, Ἰ. 
ὑποδεέστερος 96, 21. 

28. 119. 4. 
ὑποδιαιρεῖν 294, 22. 
καϑ' ὑποδιαίρεσιν ΠΕ 80,10. 
ὑποδοχή 89, 8. 112, 11. 118, 

1. 126, 26. 127,16. 186, 6. 
ΤΠ 86,27. 906, 8. 28. 297. 6. 

ὑποξώματα αυἱᾶ 5ιὐὺ ΠῚ 8841, 
10 (ϑο.). 

ὑπεξωκώς 1 295, 8: ὑπεζω- 
κυῖα Τϑ 46, 4. .181, 90. 

141. 

Π. ΤἸΝΡΕΧ ΕΕΒΟΒΥ͂Μ. 

ὑποικουρεῖν 100, 8. 
τὸ ὑποκείμενον 18,16. 80, 

18. 6ὅ. 29, 206. 22. 201,11. 
260,1. 267, 8 οὐ 29,1. ΠΤ, 
95. 90, 14. 

ὑποσέληνοι τάξεις ΟΡΡ. οὐ- 
ράνιαι ΠῚ 18, 38. 

ὑπόστασις 12.220. 86,ὅ. 88,8. 
98, 6. 96. 91. 109, 4. 11. 16. 
171,90. ΠῚ 86,19. 279,97. 

ὑποστάτης 90,9. 164,20. Π 
294, 28. 

ὑἡποστνατικός 18, ὅ. 
ὑποστέλλειν 118,22. 210,18. 

998. 98. ' 
ὑποστρωγννύναιν 8Ἷ. 18. 118, 

21. 118.14. 180. 27. 181. 28. 
ΤΠ 100. 96. 844,26. 848, 28. 

ὑποσυγκεχυμένος ΤΠ 198,18. 
ὑποσυμμιγής 11 81, 18. 
ὑποτείνουσα ἰτσοιϊ ΠῸ 28, 

17. 45.19. 49, 8. ὅ0, 9. 38. 
60, 99. 

ὑπουράνιος 11 80,9. 190,19. 
ὑπουργιπῶς 184, ὅ. 
ὑποφέρεσϑαι εἴς τι 14. 15. 

917, 14. 
ὑποχϑόνιοι δαίμονες | 116, 

10. 118,7. 180,29. 187,2. 
ὑστερογδνές 260,21. 28, 
ὕφεσις 84, 7.10. 92,14. 167, 

93, 218, 2ὅ. 540,28. 240, 18, 
246,2. 266,4. 288,29. ΠῚ 9,4, 
71. 19. 186, 21. 941. 29. 880, 
29 (868... 

ὑφηγητικὸν εἶδος 1. 320. 
ες 94, 
ὑφειμένος 88,3. 88,10. 94, 

οἷ, 118,36, 186. 26. 187,11. 
241, ἢ. 246. 6. 286, 80. Π 
124. 1. 289, 29. 244, 2. 201, 
20. 

ὁφιξάνειν Ἴ8, 1. 90,39. 118 
2ὅ. Τ8' 52,9. 124. 1ὅ. 



Π. ἸΝΌΕΧ ὙΒΕΒΟΒΥΜ. 

Φαίακες 181,8. 114,12. 
φαινόμενος (ΟΡ. ὦν) ὅ8, 29. 

14.19.19. 18,98. 84,4. 86,1. 
101. 18. 108,31. 94. 196, 91. 
181.19. 169,95. 159,18, 169, 
94 115, ὅ οἷο.; τὸ φ. 79, 8. 
90, 38. 140, 18. 158], 9ὅ. Π 
δδ.10:; -νῶς {{, 20. 188,29. 
ΠῚ 878. 18 (808... 

Φάνης ΟΥΡΒΙΟΙΒ 1 14,28 1,7. 
φανός 18.220. 
φαντααία Τά. 1. 80, 35. 86,16. 

111,91. 119,19. 116,15. 160, 
16. 586,18. Π 59, 6. 101.19! 
160,96. 117,96. 271,19. 96. 
980, δ. 

φάντασμα 12, 18. 18. 2. 19. 
119. 20. Π' 108. 12. 

φανταστικός 10, 81. 14, 21. 
81.1. 121,2. 928. 189. 2. 98, 
18. Π101,17. 880,20; τὸ φ. 
πυση Ιἄθτα 81ὺ δίαπθ αἰσϑη- 
τικόν 288, 4: -ικῶς 10, 8. 
191, 8. ΠῚ 108,10. 

φάσματα ϑεῖα 5ἴτη. 89.8. 11. 
94. 1Π194.,28. 167.19.. 181,6. 
188,8. 242,5. 894. 29, 898, 8. 

φέγγος νογϊδοῦθ Π 107, 34. 
φήμη 89,236. Π166,9. 998,81. 
Φήμιος 194,12. 
φϑέγξις 40,1. 
φϑορά οφΡ. γένεσις 116, 80. 

125,14. 198. 14. ΤΠ 298, 3. 
φϑοροποιός 92.106. 
φιληδονία 221,9. 
τὸ φιλήδονον ϑηίτηδθ 50, 18. 

84, 14. 61, 21. 222, 20 βαα. 
ΤΙ 88,28. 148, 18. 

Φιλίννιον ΥὙΔΌΪΙΘΥ τουϊσχιῦ Π 
116,2. 

Φίλιππος τὸχ 1116, 8. 
φιλόγελως ὅ0, 27. ὅ8, 25. Τ 

88, 9ὅ. 
φιλογένεσις 285, 1. 16. Π᾿ 

160. 6. 848, 99, 
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φιλόδακρους 122, 26. 
φιλόδοξονι αὐὰἃ αἰ ἴθγθηῦ 8, 

ῬΒΙΠΟΒΟΡΒΙΒ. 28, 6 5αα. 
φιλοϑεάμων 9. 1. 116, 2. 

119. 1. 29. 80. 
φιλόϑρηνος ὅ8, 2ὅ. 122, 20. 

ΤΙ 88, 94. 
φιλόλυπος ὅθ, 14. δ4, 18. 61, 

91. Π 88, 94. 
φιλοσοφία δοϑὺ μεγίστη μου- 

σική δ, 8 οἵ, 60, 94. 119, 
18 οἷο. 

φιλόσαφος 1.11. 19.18. 124. 
16. 286, 1. 968,6 6ἴο.; -φως 
194. δ9 

φιλοσώματος 122, 18; -τῶς 
296, 11. 

φιλότιμος 222. 19 βαα. 
φιλοφρονεῖσϑ'αι τὸ ὀστρέϊ- 

γον σῶμα 120, 4. 145, 14. 
176,18. Π 147,21. 

φιλοχρηματία 144, 28 οἷο. 
φιλοχρήματος 108, 34. 104, 

80. 148,28. 228, 4 8αα. 
φλυαρία ὑλική 119,10. 134,8. 
φοιβόληπτος 92,329. Π 269,4. 
Φοῖνιξ 148.94. 291. 91. 
φοιτᾶν διὰ πάντων τῶν ὄν- 

των 161, 11. 
φράξασϑαι 182, 38. 
φρόνησις 108,58. 191,6. 196, 

28. 212. 10. ΠῚ 82. 8. δ. 
φροσυρητικός 216,5. Π Τ7ὅ,20. 

181,6. 252,21. 806,16: -«κῶς 
11,54. 

Φρύγιος ἁρμονία 61. 238. 2. 
84. 90. 

Φρυγιστί θ2͵, 8. 
φυλακικὸν γένος 11.106. 13,8. 

907, 6. 340,29, 241, 94 5αα. 
ΤΙ Τῇ, 29. 

φυλακίς 242, 21. 
φύλακες 48. 28. 110,18. 118, 

16. 124. 17. 180, 8. 209. 6. 
288, 18, ΠΠ| 26, 1δ οἷο. 
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φῦλον δαιμόνων 5ίἴτη. 86, 11. 
ΠΠ 381.16. 387,14. 

φυσικός 86, 98. 9ὅ, 4. 11. 
96. 197, 18.ὍὈ 119,9. 
150, “0. 1ὅ9, 4, ΟΡ. τεχνη- 
τός ἼΙ 86, 8; φ. ̓ ϑεοί 8.19; 
-ν"κῶς 11, 98. 

φυσιολογία ΤΊΧΛΘΘῚ 171,9. 
φύσις 18.231. 68,12. ττ, 18. 

86, 22. 9107, 20. {11, 18. 186, 
11: 16ὅ, 94. 291. 18. 245, 94. 
Π 82,18. 61,20. 68,18. 98, 
28. 107, 7. 150.,.24. 169,14. 
110,29. 207,17. 221,16! 284. 
16. ᾿869, 25. 800,26. 8ὅ1,10: 
γηΐνη 119, 12; υταθηδ, ΤΙ τι, 
14. κατὰ φύσιν 22,20, 84, 18. 

69, 1. 18. 8. 96, 28, 97, 12. 
141, 28. 226, 25. 260,28. Π 
2, 1δ. 162,1. 294, 8: παρὰ 
φύσιν 80. 20. 84, 18. 44, 8. 
11,24. 8.18. 97,26. 189,18. 
260, 24. Π| 294, 8; ὑπὲρ φ. 
{1, 24. φύσει ΟΡ. ϑέσει 1170. 
19. 

φυτὰ ξῷα αἱοιύ Ρ]. 282.,.2ὅ. 
αἴσϑησιν 615 ὑσιαϊῦ 1 19, 14: 
ταυἹδα βο]θια οὗ Ἰθπδτι 88. 
αὐὐπύαν Π| 800, 22. δηΐτηδθ 
υταθηθθ ποη ἰηὐγταπῦ ἴῃ 88 
ΠῚ 388,1. 

φώκης ᾿ϑέρμα α' ξαϊταΐπθ. ὑὰ- 
στα 11 28,2 οἵ. 118. 5. 

φωνητικόν ΘΏΪΤΩϑ 6 584. ὅ. 
φῶς τοὐῦῆϊ Π 94, 8. 157, 6. 

196, 22 5α6α.; 850115 φ. ΟΟΙΡΒ 
οϑὺ Π 168,1; ἄθοβ οἰπριὺ Π 
119, 96. 168,21. 186, ὅ. 848, 
12: εἰς φ. ἄγειν 18,20. 95,6: 
νοερὸν φῶς 18. 22. 1389. ὅ.. 
294,10. 29,15 βαᾳ.; θεῖον 89, 
18. 166,28 οὗ, 76, 10. 86,9. 
177,91. ΠΤΤ,9. 161,1: φῶτα 
δρρατθαῦ ὑπθυτρὸ 87,10. 110, 
28. 

Ἢ, ἸΝΘΕΧ ΨΕΒΒΟΒΥ͂Μ. 

φωστῆρες δύο 850] οὐ Ἰὰπ8 1 
498. 25. 800, 28. 

τὸ φωτεινόν τα ῖ8 Π147,9. 
150,21. 

φωτοειδής οϑὺ ὄψις 11164.,12. 
242, 6. 3 

χαλᾶν τὸ φιλήδονον (Ρ].) δ4, 
18. δδ, 28. 59, 26. 61,21 ΝῚ 
ΠῚ 8514, 27. 

χαλκίς ῬΙ) 110, 8. 
χάος νοητόν ΤΠ 188, 24, 141. 

21. 

χαρακτὴρ τοῦ λόγου ΤΠ, 24. 
8,6; ψυχῆς Π| 212, 21. 

Χαριτὼ Ατορμροιϊίαηα 1 
116. 4. 

Χάριτες 180,8. 
χάσματα τοΥγῦμιὶ Π 98,18. 186, 

21 5866. 

χαυνοῦν δῦ, 26. 1Π 28ῦ, 6. 
χειά αὐ1ὰ οἷὐ ΤΠ 880,1 (8680. 
χεῖρες ἀθογάχα δρυᾶ ἸΒΘΟΙοροΒ 
Π 262,20. 

χειρόνως 2ὅ,. 4. Π 296, 12. 
χειρουργυπῶς 199. 26. 
Χείρων 180,11. 1068, 10. 
τὰ χείρονα 68, 10. 5, 2ὅ. {8, 

10. 94, 34. 96, 8. 24. ΟΥ͂, 4. 
119, ὃ οἵ. ΠῚ 28, 17. 

χελιδόνες νεκρωϑεῖσαι 
ἈΙθτήθυη 11 117, 18. 

χϑόνιαι τάξεις ᾿ἀἰϑέ. ἀέριαι οὐ 
ἐνύδριαι ἢ 18, 24. 108, 28: 
ϑεοί 1 121. 8. -ἰως Π 69. ὅ. 
185. 22, 

χίασμα 1148, 2ὅ. 144. 6. 
χιλιάς δἰ τη ΒΤτΙτη ρου οάαβ 17. 

28. Π 94,4. 161,12. 169, δ. 
112, 15. 

χιλι ἐἸ τῆς ΘΕΪΤΑΘΥΌΤΩ τηϊΡΎΒΟ]Ο 
Ἵ 

χιτών ϑυΐτηδρ Π| 159. 8. 182, 
20 οὗ περίβλημα. 

χορεία περὶ τὸ ϑεῖον 181, 26, 

ῬΘΥ 



Π.ι ἸΝΌΕΧ νΕΕΒΟΒΥΜ. 

χορεύειν ἃ6 γτὰσμᾶο ἀϊούατῃ 
Π 17,24: αθ Ἰὰπῷ 19. 1 
(ΗΕ. Κοοῖ 171). 

χορηγός νοῦ τη. 18,29. 88, 
17. 127. 16. 149, 2. 166,21. 
114, 18. 207, 8. "" 224. 206. 

χορόνους οδὲ χρόνος ΤΙ ΤΥ, 98. 
χορός γἱγύαθθ ὅ1. 12; χ. δι- 

δόναν 51. 320. 61, 1. ΤΙ 8171. 
25 (808... 

χρησμοὶ ψευδεῖς πῶς δίδον- 
ται 81,10. 

χρόνος Ἰταᾶρὸ αἰῶνος 111,19 
οὗ τι. 11. 

χρυσόν ἴδοϊαπὺ αὐἱάϑτη 11 3284. 
117. 

χωρεῖν ΘΌΘΥ0 1118.19. 308,1. 
χωρητιπκός 99.18. ΠΊ42, 28. 

170, 8. 206, 25. 
χωρίξεσϑαι ἃ ΟΟΥΡΟΥΘ 5ΐτη. 

119. 7.26. 194, 1.18. 186,4. 
ΤΙ 99. 99. 

χωρισμός 88. 6. 
119. 4. 

χωριστός 80.158. Τῶ͵,. 238. 88. 
19. 91,11. 99,6. 90, 4. 106, 

192. 19. Π 

97. 190, 2. 185, ὅ. 187,1. 
138, 19. 162, 11. 16, 17. 
559, 1. 101, 16. 108, 27. 
118, 17. 89. 191, 16. 1938, 8. 
239, 28. 819,14. 868, 29. 

φευδοπαιδεία Π 88, 18. 
φυχὴ ὅλη ΤΘΊ144, ἃ. 196, 26. 

211,15. 288,20. 867,8: ϑεῖαι 
86, 39. 69. 18. Π 238. 10. 
289,20: μερικαί(-ισταί) 86,8. 
166,2. 206,20. Π,18:; ᾿τηϑρῸ 
ψοῦ 1| 47, ἢ. 69,10: ἀδθβοθη- 
ατὸ ἃ νοητῷ 248,1 βαᾳ. 250,1. 
ΤΠ δ2.19:; αἷ5 οορποῦω ΠΊ126, 
29; ᾿Ἰτητηογύα 18 11 89. 7 5αα.: 
ὃ. ΘΟΥ̓ΌΟΙΘ αἀἸνγογϑῷ 1585, ὅ 546. 

411 

Π 128, ὅ; ἃ 60 βοραυϑύυσ Π 
101.16. 119,4. 122,22. 125,8: 
ΘΙᾺΒ. ψΙΠ0]8, Π 118,18; οϑὺ 
ΒΙΙΏΌΪΟχ ΠῚ 86,19: ἐσιρουῦθ 
11,16. 198, ὅ. 989, 16. Π 47, 
10. 182, 6. 188..21:; ΠΟΤΗΘΥᾺΒ 
ΘΘΙΌΤΩ. ΒΘΙΠΡΘΥ ἴάθια Π 91, 
21; τηϊσυϑηὺ ΠΠ| 809, 29. 894. 
18. 886,28, ϑΎΘρθ98 ̓ ρρατοη 
ΗΠ 127. Ὁ8. ̓ δοῖξος ΘΙ. ζωτι- 
κός ΤΙ 16,20. Οἔ 106,9. 46. 
14. 120,24. 191. 11. ΠῚ 69,1, 
101,14. 216,24. 809.16. 87, 
6. 879, 217 (80}.). . 

ψυχικός 120,9: -κῶς Π 188, 
50. 150, 7 

φυχογονία Ββθορίθιῃ Θἷπβ ὅροι 
ΤΠ 48. 18. 

ψυχογονικός, ΤΙ 192,26. 
ψυχουλκὸν αἷμα π᾿ 111, 21: 

ῥάβδος Τὶ 122, 238. 
ψυχοῦν Π 801.18.99.94. 810, 

8.18. 885, 1. 
φψυχρεύεσθϑ'αι Τί 111. 6. 
φύχωσις ΤΊ 2301. 12. 284. ὅ. 

811,9.90. 26. 894,28. 884,4. 
ὅ. 29 844. 

ὠδίνειν 108. 4. 
ὠδίς 102. 28. 
Ὠκεανός 167, 1. 169, 10. 
Ὧραι ΠῚ 16, 10. 208, 9, 806,28. 
ὡρονόμοι Τ 45. 1. 
ὡροσκοποῦσαι μοῖραν 11 ὅθ, 

18. 24. 26. 60. 19. 64, 16. 
ὡροσκόπος 11δὅθ,11. 
ὡσαύτως καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ 

ἔχειν 12, ὅ. 109, 14. 128, 8. 
164,21. 269,17. 960,1. Π 
18, 21, 281.14. 247, 28. 806, 
17. 

ὠφέλιμον οὗ ὠφελοῦν αυδ 
τούομο αἰ ουϑηὺ 81,12, 



Αασααδηᾶαξ. 

ψο]. 1. 

Ῥ. 4,5 ἀθ ἱκανόν ἀντ α ΥΝ 66]. 
Ῥ. 6,16 μόνην... αὐτήν ἀθ- 

Τοπαϊ Πδάθγτη. οἱ]. Ἰβοου. 
Ῥαμδύη. 281; Ὀιοα. ΠΙ 9. 4: 
ΝΙΟΟΙ. 117,18, Το Ῥεὰβ. 1 
14, 6. 16, 239 Ὁ.: ΡΊ]υΐ. ἂθ 
σοχταὶ. 5185, 

Ῥ. 1ὅ,8 οὗ Τῆθο ρῥσοόρσίηῃ. 60, 
21. δα 1. 28 οὗ τὴ ΑἸοΟΙὉ. 511, 
2ὅ Οὐ. 

Ῥ. 16, 22 ῬὸΟῃθ οοτησηϑ δηΐθ καὶ 
(Δα 1. 21 οἵ, Ῥ]. ΤΧ 592). 

ΟΡ. 16,26 οὗ μθο 78, 16. 
Ῥ. 18,1 οἵ. ἀ6 οΥ. οἱ. δ9, 
Ῥ. 18,4 οὗ ῬΙ. Ῥμαρᾶνυ. 3485, 
Ῥ. 82,16 δὴ ζκαὶδ κακοῦ γ6] 

κακοῦ (δὲν 
Ῥ. 86.117 84 οὕτως οἵ. Τιγϑῖ. Τ. 

19; ΡῬΙαῦ. 46 15. 8818 (Β}.. 
Ῥ. 81,ὅ δὰ (ὃ) λόγος 
Ῥ. 88,26 τἀγαθοῦ ᾿ι8α. 
Ῥ. 88, 28 αὐτοῖς ααριδαὺ Πα. 
Ῥ. 42, ὅ οὐδοῦ 5080]. Ρ]. 8988. 
Ῥ. 44, 24 Ἰπβοῖθ (οὐδ δπΐθ κα- 

Σῶς. 
Ῥ. 46. 19 οοτγ. πλαττόμενοι. 
Ῥ. ὅ0, 239. πεποίηκε ἊΝ 684]. 
Ρ. δῶ, 11 ἀθ δὅοῖϊθ οἵ. οὐϊδτη Τι|γά. 

αἋὉ οδϑύ. ὅθ6,26: Ἐτουάδθηῦμδ) 
. ΑἸἹΡΙποΒ. 28ὅ: Β0]] δύαδ!θῃ 
2285, 

Ῥ. ὅ8,ὅ ὡς διὰ ἀοίθπαιν Ηδά. 
ο]. δύσαρ. 89: Αὐγίϑῃ [πα,. 86, 

δ: [οῖϑῃ. ϑιηοῦ. 84: 46]. Β. 
8. 14. 20 οἷο. 

Ῥ. δδι 1ὅ 8ῃ ἀ6]. αὐτῶν 21 
ΠΘΙΏΡ6 ταῖς (810 Ρ]... 

.. 00,80 8η ὅσοι ῥῖὸ ὕσαϑ 
. 62, 4 οἷδαῦ 5080]. Ρ]. τϑρ. 
9995, 

. 62, 10 οἰδοῦ 5680]. Ῥ]. τϑρ. 
4005. ᾿" 

. 15, 12. Τοτῦ. αἋ6]. ἐκ Π]αύστα 
6Χ Υ. 11. 

. 18,15 8ῃ γέλωτας ὃ 
. 86, 22 τ τη8]15 διαβαίνειν 
ΟΕ Ῥδιαδβο. νῇὺ. 1514. 8. 

.. 91,11 δὲ καὶ] 8ὴ δὲ αἱϑ 
. 94, 22 {τῆς τῶν ὙΥΘπα]. 
. 109, 16 δὴ τῶν Ὁμήρου 

114. 11 δὴ ταύτας καϑολι- 
κάς 

. 124, ὅ ἃῃ. φιλοσόφως 

. 130,31 δῃ ϑεᾶς (Ῥέας) 
. 180,24 πλήϑιει Βιδα. 
. 148.9 δ ᾿φροδισιακάϑ 
. 169,18 εἰς ((. 6. εἶσ᾽) ᾿4χέ- 
ρῶν τὲ οὔϊϑια Ρ]αῦ. αα. οθπν. 
1845 οὗ 516 ραθηθατϊα: ουταῦ 
ΒΌΘοΟΘΙοΣ ΒΒ. ΝΜ. 84,8. 

Ῥ. 171. 19 βοῦῖρο ἠξιωμένων. 
Ῥ. 116. 12 μετρίου δα, οἹ. 

Τκποῖδη. 46 581}. 15, 82; ἀθ 
δι. 1. 10; ῬΙαῦ. τον. 959" 
(θᾶγαδϑθο. ἃρ. ὅυ1α. 5. Σα- 
λούστιος). 

ἜΞ Ἔ Ὁ 

5 Θ᾽ 595 'Β τῷ 

Ὁ Ὁ 



ΑΘΘΌΕΝΘΑ. 

Ῥ. 195, θ᾿ ῬΟηΘ ΘΟτηταϑ, διαΐθ καὶ. 
Ῥ. 901, φῦ δ ἢ τὸ νοῦ 

Ρ. 

- 'σο5 

908. 15 Ῥοδίος ἃὯ6 Ῥοϑία. 
ὅ8ὅ ᾿ίβοη. Ἃ6 ἴτῷ 17) ΟΥ̓. 
Ὑν οπαι!. 

.. 210,11 “ὡς οἷον ἕοτῦ. νριυτῃ: 
οὗ. όῦθοῖκ ῬΏγγεη. 427: Βοτ- 
ἡϑγάθκῖβ Ρ]αὺ 1 Ῥ. ΤΙΧ᾽ Ηδά. 

. 211,1 ἔοχτύ. οὐσίᾳ Ῥτοὸ οὖσα. 

418 

Ῥ. 292, 28 8. ξῷον3 
. 948. 10 παρ᾽ αὐτῷ νϑιθμ: 
οἵ. ΤΙ 200.11. 

Ῥ. 2344, ἃ μεταβολὴ τῶν χ.. τῶν 
σπρ. Ὑγ6πά 

Ῥ. 244 δα. 501. 26 γγῸ 298. 
Ῥ. 2711 δᾶ. 8α ν. 12 801. 268, 

16 Ῥχὸ 496, 86. 
Ῥ. 280,29 βοῦ. ΝῊ. δ405, 

ΨΟ]. 1. 

1. ὃ---4. 20 οχίφμῃῦ οὐϊϑιη 1ῃ 
οοὔ, βοου. Τ' Π7Π 2 (8) ὃχ 
ααο ἰδούουθϑ ἴπ ϑααχη ΒΌΤΩ 
Θηούαδβθ ὈΘΗΙΡΊΘ ταΐϊϑιὺ ΤΩ1}]1 
ΠΙΘΏ1: τἄθια οοάϊοῖβ Ο αὐο- 
αα οοΠαύοπθιη ϑοουγαίίο- 
ΥΘὰ αὐϑιη ατιῶ ὈΥΙΤΩΟ 515 
οχαῦ πϑοῦαϑ ἀθ6 618, 4η86 Ῥ61- 
Ῥογϑτη οηούαἑα οὖ, ΒΌΤΙΩΤΗ8, 
ρου θαΐϊθ τὴθ θυ ΟΥ̓ 
ἔδοιῦ. | 
1.6 τῶν παρὰ οὐϊδιη ΕἸ. 
1. 1 δοξάντων ΟἿ. 
1.14 δοκεῖ μοι ΟἿΣ; μετα- 
βαλλούσης 0 ἌΓ. 
2.9 εὐπετείας ΟΕ. 
11 μετ᾽ αὐτὰς οὔϊδτα ἘΝ. 
18 γένουτο ἘΙ. 
21 τῷ ΟἿ. 
8, 2 τεγμένους ΡῈ, 

μένους ( 
8 ἑαυτ Ἐ!. 
7 ὅσοι οὐϊδιῃ ἘΙ. 

10 Ιδο. αὐϑύνψαον ἔργο 11π. 
1ῃ. Εἰ. 

12 τῶ ἄρχοντι οἰϊδτηῃ ἘΙ. 
14 ὁμίοις) ἀν. ἘΣ. 
20 οὖ 22 περὶ Θοὗίδχα Εἰ. 

τεταγ- 

. 4.10 εἢ ὃ ΒΕ ὁ Ὁ. 
18 τῶν ροϑῦ ἀρχόντων δαά. 

0} 
9, 2 ϑάμῃ. 800. 418 ργὸ 474, 
11.234 δὲ πάντων 46]. 

Ῥ.21.1 (αἴτιος περίοδων Σ 800) Ι. 
ὙΝ 6.6]. 

Ῥ. 28,19 ἕοτί. ἐξ ἀρτέων. 
Ῥ. 21, 6 ὑπενόησαν ΟΘΙΟΚΘ. 
Ῥ. 88.321 ἐπ᾽ ἐγκύων Βιδᾶ. 
Ῥ. 8ὅ., 34 οἵ. γᾶ. ἀθ τά 68. 84,14. 
Ῥ. 46. 12 5ογ. Ἱ δ09ὅ. 
Ῥ. ὅ0 δἅῃ. 88 18: δὲ οϑὺ ὧν 

φ. 41. 
Ῥ. ὅ8.6 οὗ {Ἀ. Ρ]. 291, 84. 
Ῥ. ὅ1, 20 8} τρεῖς ζὔρους) ΒΊΤΩ. 
Ῥ. 60, 18 οὗ Βμούου. 1ῃὰ Οδίδι. 

δρᾶ. δδέτοὶ. ΠῚ 186. 
Ῥ. 91, 21 ἅ61]6 οὔΐϑιη ψυχὴ. 
Ῥ. 109, 7 ροϑὺ τό-[πον] 1 

Ε 285. 
Ῥ. 117,1 Ιοτῦ. δυνάμεως. 
Ῥ. 118, 14 ἐκείνων πολιτείαν 

α1ο1 'ῬΟΒΒ86 μῸΠ. οτθᾶο; 86Π- 
ὑθαύθθ βοῦϊθ ἔϑοιῦ χρείαν. 

Ῥ. 1217 δάῃ. δα ν. 18 βου. 00 
ἀρΙοίο. 

Ῥ. 180,7 οἵ Βα!]αδῦ. ἀθ αἷ5 6. 
Ῥ. 184. 8 οἱ καϑ' ἡμᾶς] 500. 
μάρτυρας 

Ῥ. 188 δᾶάῃ. 801. 25 φσὸ 26. 
Ῥ. 141,20 δα μόνον οὐχὶ βοᾶν 

οἵ, 1615 Αὐοὶ. ΠΠ 488: 8δάῃ. 
δα 27 50γ. οὐ ῬΤῸ 6Χ. 

Ῥ. 156ὅ8.14 Ῥοῃμθ οοϊησηῶ Ῥοϑῦ 
ἐκ γῆς. 

Ῥ. 112, 34 ὄντως ὟΝ 686]. 
Ῥ. 180,21 ἀμφιλόγους Ἐϊδα. 



414 ΑΘΘΕΝΘΌΏΑ. 

Ῥ. 206, 1 ἴοτύ. καταλλείουσαι. 
Ῥ. 210, 28 ῬΟΒΒῚΒ παρίστασϑαι 

ο]. 2117, 26 οἷο. 
ῬΡ. 214, δ8ὅ ρἀοθπάσγαη σωμάτων, 

[σφ. ὄ.71; ΠΠαὔα μδθ6 6 ν. 28. 
Ῥ. 284 δάῃ. 5807. 18 ῬΙῸ 1. 
Ῥ. 344, 14 ἃ περιστρέφου-- 
σαν ὃ ΓΘ "Θ ᾿Θ "Ὁ 'Ξ ' ' '5 

. 260, 22 80Γ. φῬούιβ σπόπσει. 
. 261,21 δὴ ὅτι] δίοτι Ἐ8ὰ. 
. 362,16 λάβοιμεν ὙΥ6Ηα]. 
. 2δδ, 2ὅ καὶ 46]. Β)δᾶ. 
. 290,6 561. [ἐλϑών. 
. 292,18 πο]0] αὐτὸ μόνον. 
. 870, 6 Τοχύ. διαστρόφων. 
. 811,29 τὴν] 8ῃ καὶ 



Οσομῃδρϑοῦαβ νο]ατη δ δ] θυ ἶτι8. 

Νυχηρυῖ Το] Ἰοσατα Ἐαιο Ῥιΐγϑθ ᾿ ΠΙαϊδο ϑοῃ 6111} Μϑῶ θαϊῦϊο 

161. 152. 1494. - δ 164 - 1115 4,34. 8,19 
88. 40 1611 -ὅ95 1112. 9611 ΔΒ,5. 98,18 
41. 48 169,8 -- 166,88 ἀθϑϑῦ 58.19- -88.94 
49. δ 166,88---119.16 ἀθοϑῦ 891 - δ4.8 
95. 15) ἠ [119217- 119,28 96,,9.-. 8429 δά.8 - -68,34 

108-.-:110. 179,28. 18118 84,39. 448 ἠ β8,34- 85,36 
111- 118 ρα δορὰ 44,3. --ὅ8,Ξ1 ᾿ 82,26. 98,28 

Ἵ Ἵ 11--. 94 9,6 --178 δὅ8,81- 62,  98,28-. 118,9 
ὅ6.- 68 17,4 ---38.98 ἀθϑϑὺ 118,9 -- 197.18 
οὅ- 89 81,8 - -48.91 ἀθοϑὺ 121.18--.149.14 
1- 8 58.59.. .80.18 ἄθθϑ 145.16- 161.8 
9- 16 80,19.- 81. ἄθοϑῦ 167,8 -- 110,18 

119-156 48.955. δ1.18 ἀθοβὺ 110.18---184.9 
191-- 184 ὅ114. δ1.39 ἄθϑϑὺ 1845. - 1971.9 
186---149 ὅ1,80--64:20 ἀθοβὺ 197.9 ---910.18 
148. 160 84.21- 11.926 ἄϑϑαὺ 91018-. 994.11 
θ84---ἴί 71,51. 18,58 ἘΝ 994.11- 986,94 
78. 19 78,94. 85.517 ἄθϑϑ 586,34. 551 
89-- 865 86,28. .99.98 ἀθοϑὺ 551. - 266,38 
87-- .94 95.29..ὄ 100,81 70,18... 785,38 26ὅ,28-- 979.18 

168-.-:18ΔὉῚ 100)82. 10917 78,88... 81.239 319.18. 998,34 
1681. 18 [10918. {1115 81,35. 9175 598,94. 808,10 
1689. 116. 117|18- 1561.»},»Δ Φ 97 - 106,06 |80810- 899,8 
171- 1581 1569. 18410 106 -- 116,19. 829,8 - 888.11 
186-195) 18411. 148,21] 1162. 19611 888,11-. 868.11 
198.900 128,29 -πιάδ 9517. 138 868,11. 868,16 188.1 ---199.11 



Οσοῃϑρθοῦμθϑ ῬΥΟΟΙΣ αἰδοίου! ΟΠ ἌΤ͵Ω. 

(Οἔ, Ὑο]. 1 Ρ. 1---4) 

Ταϊτοαποῦο.. 

Π6 ἀδβηϊξίομθ ἐπιβέϊθῖδθ (ΡΙἽ 8615). 
6 πουιηῖβ ὑμθοϊ]ορίοὶβ (ΡῚ, ΠῚ 8792 
Ὧθ αΐθ ρορύϊοῳ (Ρ]. 1| 8955). 

6 Ἠοιμϑιῖ νἱδαρογδύϊομθ τὶ ΤῸ. 

6 ραυύρυβ δηΐτηϑθ (Ρ]. ΤΥ 421. 
6 τυ] ογατη. θαἀποείϊομθ (Ρ]. Ὑ 468). 

06 ΤΆΘΟΘοΟΥΙ ἀβίηδθὶ οϑάθυῃ 46 τὸ αϊβραύαϊ!οηθ 

6 ῬΒΠ]οβορδουυση Ἰπβυιαϊουθ μὰ Υ 414). 

6 Ὀομο (ΡΙ. ΥἹ δ005). ΝΞ ΞΕ 
6 δπίγο (Ρ]. ὙἹ1 514). 

Πὴ6 ναὐϊοῖθῖο Μυθαχατα (Ρ]. ὙΠ δάδα), 
1ὴ6 1αβίογυπη [ο]1οὐούθ (ΡῚ. ΤΣ δὅ719). 

6 ἀθοίχηὶ 11 ΥἹ αἰβροβίδίοπο. 

Οοτηταθηύδιαβ ἰπ Εχὶβ τασίμτιτα (Ρ]. Χ 614). 
6 οδἷβ αυ8θ Ατγβύοίθιθβ οοῃύγα αϊκιὺ (ρ0]. 1). 

, γο..1 

25) 



Ν 

, α. ΤΕΠΒ ΝΕ, 
ΙΝ ΠΕΙΡΖΙῸ ὑΝῸ ΒΕΒΠΙΝ. 

Δαθαν 1911. 
Α. Απβράῦθη ρΥ ΘΟΒΒΟΠΘΙ ππα ᾿αθ  ΊΒΟΙ οΥ ΒΟΙΥ ὑβύθ 167. 

18. ΒΙΒΠοὐμοοα βορ ρίονππι ΘΡΔΘΟΟΥΠπΙ οἱ ΒΟΙΠ ΔΊΟΥ ΠΩ 
Το ποίη. [8.] 

ὮὭϊοβο ϑδιωτϊαηρ δὶ ἄΐϊθ Αὐῇραρθ, ἄἀΐθ ρσοβδιαΐθῃ ποὺ νου ϑη θηθῃ ΕἸΣΖΘΈΡΙ 588 
ἄρον συϊθοβ Βοθθη πᾶ τὔχἰβομθη 1 οΥαα ἴῃ Ὡθθπι, ΜΟΒ] θ116 ιν ΑΘΒσαρθα σὰ νουδῆθῃ!- 
Ἰίομοιι, βονοῖδ ἄϊθβ χυρυπδίθῃ ἄρτ ὟΝ ἸΙΒΒΘΏΒΟΒΘΙ͂Σ οὐθὲν ἅθσ 5.8]9 τλμβοβθηβϑυσοσῦ 156. 
Ὁϊο Τοχίθ ἄθσ Αὐβραῦοι ὈΘΥΌΏΘα δὰ θη ᾿θνγο 18 ποαθβίθῃ ἘροΡηΐθθοι ἀοσ ἘσῚ Π ΙΒΟΉ ΘΕ 
ἘοΥβοδαηρ, ρον ἀΐο ἀΐθ Ὀοϊροίάσίθ δαἀποίαιϊο οὐἱεἶΐοα, ἄΐθ πἰοὴ 6115 ἴῃ 6 Ῥυϑϑέδίίο, 
ἐ6 118 ππίοσ ἄδθα Τοχὺ Ὀθβπᾶθί, Αὐδκυμΐῖν σἱρύ. Ὁϊ16 β'διωσα απ τὶχα ἈΠῸΠ ΘΥΤΟΘΘΩ 
Τοτ ροδοῖχε σοσᾶθη ὑπᾶ ἴπ ἄθῃ ἔγΠ6 Σ᾽ ΘΥΒοΒίθποηθη Βϑπᾶθη ἀθῦτο; Ὥθα6, νου θββοσίθ Ατιβ- 
ΦΆΘ Βύρθίβ τοϊῦ ἄθιῃι Ἐου βου θη ἄθι ὙΥ 15θθῃβοβδε Βοδσιθ Ζὰ 816. ΒΌΘΒΘΗ. 

919 απ ππ πιαίαβθὺ χιγζοὶύ σόσοι ὅδ0 Βϑπαο, ἀΐο οὶ οἷππιδι σοι ΒοΖαρο βίδυΐ 
6. 1800 ΜΑΙ σομοῖοί, 2060 ΝΆΤΕ σοΌππ θη σι ὙΟΥΖΙ  ΡΥΟΙΒΘ γ0 68. 1550 ΠαΥΚ, 

Ὀχπ. 1600 ΜΆ δθροσοῦοθη ποτάθῃ. 

Α1Δ.Θὸ Απέράθοι δἰπᾶὰ Ἀπὸ σἹοϊσμ  ῖρ ἰπ Το νδπᾶ σορθππηᾶθη ΚαπΙΠΙΘΙ 

ΤΠοχίθαθραθ οι ἀΟΥ' σ οἴ βοοι ππᾷὰ ᾿δἰοϊπἰβο οι ΚΊΔΑΒΙΚΟΥ. 
Ὁ1θ τοὺ οἴῃϑσω Ἐ Ὀοζο ομ ϑῦθη  ουῖκο βπα ΝΘΟΘυβομοίῃ πη ρθη 861} Απέδτι 1910. 

4) οἰ θομίϑος ΘΟΕ 6 πα. 
ΑὐογοῖΣ {απ ΒΟΡΈΉ]ΟΥΔ1Ϊ8. ἘΠΛΛ. ὙΥ. ΑἸοχδπᾶγὶ 7000]. 6. Μδηΐοι. 
Τιὰἀ 6 οὐ ΤῺ. Νίββδιῃ. υ 1.-- 1.80. ΒΥ κιδπη. δά 1.--- 1.38. 

ἘΛΔ. Α. 

4“ 

Αοιδαὶ ἀθ πδὺ. λπΐπ. 1]. ΧΥΤΙ, γᾶν. ΠΪδΒύ.. 
ορἱδὺῦ., ἔγδριι, Προ. Β. ἨΘΙΟΆΘΤ. 
3 γ0Ὸὺ}}. μέ 19.230 18.320. 

---ὄ... γενῖλ Ηἰδίοτίδ. Βθο. Πὰν, ἩΘΥΟΒΘΥ. 
“4. 1.80 1.90. 

Αθηθδο σοι θα Υἷπν ΟΙ τ οοπΝ. Βθο. 
Α. ἩῸσ. δ 1.88 1.78. 

Ὡς {μοίΐοπϑ, Ηα, ΒΒ. Κα ΘΟ ὅπ 6. [Ὁ ἃ. Ῥχ.]1 

Αοδοιίηΐϊ οτδύΐομοα. Ἐᾶ. ἘΠῚ. Β18.58. 
ἘΔ. Τι|. ταΐβ. «ζ. 3.80 8.80. 

---Ἕἕ ----- --- πά. πιαΐοῦ (π. Ἰρᾶοχ συ. 
Ῥχϑαθ5).. ὠζ 9.20 9.80. 

κι. Θοογλίϊοὶ το] απΐδο. ἘΔ. Ἡ. ἔστ αυβ. 
[{΄. ἅ. Ῥτ.] 

ΑΘΒΟΒΥΠ ὑγδρορᾶϊΐδο. 
ἡξ 3.40 ὃ. 

Ἐϊπσοῖη 1040 Τταρσδᾶϊο (Αρϑταθίήποιι. 
Ομοδρβοσϑοϑ. Εατηθη 65. ῬΟΥΒ86. Ῥτοσαθ- 
τῆθα5. ϑορύοθια ὁ. ΤΉ. ΒΌΡΡΙ16065) 

ὠὐὐἱ. ---.40 --. 10. 
Ὡΐσ. Ο. Βομβτοθᾶοτ. 

ἕζ. 3.40 3.80. 
Ἐθο. Ο. Ὦ ἅμ τι - 

Τίου. οα, Ἡ. Ὑ 611. 

---α οδπύΐοϑ. 

[---Ξ--] ΒΟΒΟΙ ἃ ἴπ Ῥι 588. 
Βεγᾶν. “{ 8.60 4.90. 

Αοδορίοδϑο ΆΡ1|180. 
“4 --.- 90 1. 80. 

ΑἸ Ρσο δ ποίου β ορἱ ὑπ] σα πιὰ 1}. ΕΥ̓͂. 
ἘΔ. Μ. Α. ΞΟ ΘΡΘΙΒ. δ 8.90 8.60. 

Ἔθο. Ο. Ἐ 81. 

ΑἸγρίπδ: 5. Μυβίοῖ. 
ΑΠΜΙῸ0 8. Μ δαχίτη ἃ 8. : 
ΑΒΔΟΓΘΟΕΟΝ ὀανΐπα. ἘΔ. Ὑ. Β ὁ 56. ἘΔ. ΤΙ. 

“ζ 1. 1.40, 
ΑπΑΥ π8: 5. Πα 6118. βυΡ}Ὀ]. 
Απδοοϊαϊδ οτλίϊζομοα. Ἡα. ἘΠ. Β]1858. 

ἨΔ. ΠῚ. μά 1.40 1.80. 
Αππδ6 ΘΙ 6 π86 ΑἸοχίδ5. Βθο. Α. ΒΟ  ἔἔοτν- 

ΒΟ οΙᾶ. 2. γό]]. έ 1.580 8.60. 
ΑΒΘΗΥΐ ΘΠΥΟΠΟΡΥΔΡἶδ ΕΥ̓ ΟΠ ΟΒ. 6 οοᾶ, 

Μαίτιθ. ΝΟ. 121 (ἀπο 4701. ἘΔ Δά. 
Βαποτ. υἱί ἃ.- 2.40... 

Αποδγ 5 ἀθ ἱπογοά Πρ πδ: 85, Μ γύμο- 
στδρδὶ.. 

Απίποϊορίὶα θύξϑοι ορῖσν. Ῥαϑϊδαί. ο. ῬΊδα, 
ἘΔ. Ἡ δΒιδάαύιτη 6116 7. 

γΟ]. 1: Ῥαὶ]. 1. 1-Ο͵-ΟἾῸὉ (ΡΙ8ι. 1. Υ--1. 
ἁ“ζ 8.--- θ.00. : 

ο]. ΤΙ. Ῥ. 1: Ῥαὶ. 1. ΝΙἜἽ (ΡΊδιι. 1. 1100. 
ὥ. 8.--- 8.60. [ὈΡ.2 ἔπι γοτὈ.] 

ἘΨῸ]. ΠΠ|. Ῥ. 1: ῬΆ]1.1.Χ. (ἔρρ. 1---ὅ68.. 
Ῥίδῃ. 1. 1) “έ 8.--- 8,60. [}.2 ἴῃ Ὑο:Ὁ.1 

---- ἰγγίσϑ 5. Ἰγχ. αὙ860. 1611. Εα. ΤΉ. Βοτρ τ 
ἘΠ. ΤΥ͂ σαν. ἘΞ. Ἡ 1161 οὐ Ὁ. ΟσυϑῖπΒ. 
ΜΊΑ 8.-- 8.60. 

ΑπΟΡ Ομ ἐἶ5 ΟΥ̓Δ ΟΠ ΟΝ οὗ ἔΓδριοη δ. Ἠᾶ, 
Ἐτ. Β148. Ἠᾷδ. 1. μέ 3.10 2.ὅ0. 

Δπὐοπὶ πὶ, ΠΊ. Απ76].. ΘΟ ὗᾶττ. 11]. ΧΙ]. 
Βρο. 1. διΐοῃ. ἘΔ. 11. ὠά 3.40 2.80. 

10 ἔδεέξϊοιη Ζ ἴθΡη σουϑύθθη 510} ΠΡ σα ἔθεθ ἘΧΘΙΙ]879. 

" 



ο. - Α. Αὐβρϑῦθῃ σΥΘΟΒΙΊΒΟΒΟΥ ἀπᾶ Ἰαἰθἑ Ίθο  } ΒΟΒΥΣ  δΊ611οΣ. 

Απίομ δ ΤΥΪΒΟΥΆΙΪΕ: 5. Με ΒορσυδΡὨ Ϊ. 
ΑΡΟΘΔΙΥΡΒΙΝ Απλβίμϑἶδο. Ἐᾶ. Β. Ἡοα Ῥ π τσ. 

σοί 1.320 1.600. . 
ἈΡΟΙΙΟΔΟΥ͂Ϊ ὈΙΡΠΠ]ομΘοδ : 5 ΜΙ γε μορστδν ΕΪ. 

ψοὶ. 1. 
ΑΡοΠΠοπῖπα ῬοΟΥρᾶθαδ, ἘΔ. οὐ Τιδὲ. ᾿πιίοσρυ. 
οὐ 1.1.. Ἡοΐρ τς. 3 νο]]. “(ζ 9΄.---- 10.--- 

ΑϑΟΙΟΙΙ ΕμοΩ͂ΙΪ Αγροπδαύΐσα. Βθο. Ἐ. 
ΔΙΘΥΚΟ]. ὠζ 1.80 1.90. 

Αρρίδηϊ εἰκύ, ομι. ἘΠ. Τὶ. ΝΜ 6Ὰ 6 5508 1. 
2. γ01]1. [70]. 1. υἱζά 4.50 ὅ.--- Ψψο]. ΤΙ. ἘΠ. 
Ῥ.ψίοτϑοκ. Ἐᾶ. 11. “46.--- 6.60. ψ410.50 

ΑὐΥ̓ΟΙἸπ ΩΝ οροτἃ Ομ ἶἷἶϑ. ἘΔ. οὐ Τιαλπθ 
γί 101. Ἡ ΟΊ τσ. 8 γ0Ὸ]]1. οά 18. --- 
19.80.0. ἘΝ. ΤΙ. Ὑο]. 1. ( 6.--- 6.60. 

Ατἰϑύοδο δὰ ῬιϊΠοογαίομι ορίν πα], ο. οὐδέ. 
ἄδ γϑυβ. ΣΧ Χ ̓ πύογρν. ἐοδυΐγα. ἘΠ. ῬΟΥ 6κ ἃ - 
Ἰϑδτιἃ. ὠζ 4.--- 4.80. 

ΑΥΤΟΡδΗἷ5 ὀομθοϊδο. ἘΔ. ΤῊ. Βοτσκ. 
2 γὙ9}}. Ἡᾷ. ΤΙ. μέ 4.---- δ.--- 

ΜοΟ]. 1: Αοθδχι., Ἐχαῖθβ, ΝΜ 65, 5086, 
Ῥᾷχ. υδί 2.----, 8.80. 

-- Π : Ανοϑ  γβίβίχαία, ΤΠ ΘΒΙΏΟΡΆ. 8.86, 
Ἐ0Ο168., ῬΡΙαἴαβ. ί 2. --- ὃ,.δ0. 

Ἐηχθῖη 1665 5 οὶς δά ----. 60 ---.90. 
---ὕ.. ρδηύϊοδ. Ὁΐρ. Ο. ΒΟ, τοθᾶθτ. ὦ, 9.40 

2,80. 

Αὐἰδιοῦθ1}5 ἂν τποίοχῖοα. ΕΔ. Α. ΠΟ 61 61. 
Ἐλ. ὃ. 

--- 40 δτίο ρμοοίϊλου 1. Βοο. . ΟἸ συ ἰδὲ. 
᾿ μζ. --- 60 ----90. 
--Φ--Φ-- οὔθ ΝΙΘΟΙ Ομ θ08. Εδο. Ἐν. 51 58- 
τὰ 8}. ἘΔ. ΤΙ οὐτ. Ο. ΑΡθ10. υί 3.40 
2.80. 

-- 8 ΣΟΥ Ά118. ἜΘο. ἘῪ. Θὰ 5 ον 181. 
ἠζ 1.20 1.60. 

[--- οὐμίσα Ἐπᾶθπηι18.} Ἡϊαᾶοταΐ ἘΠΟΑΙΙ 
οἰμβίοα. Ααΐ. Ὧἄο γΥἱγϊαϊ θη οὐ υἱτἱϊδ 1. 
τος, ΕΠ ΥΟ Βα θοτα 1. ὠζ 1.80 3.90. 

Ρο 108. Ῥοῦύ ἘῚ. 5ΌΒΘΥΑΙ 111 
τοο. Ο. Τιχ 56}. υδί 8.--- 8.80. 

ΟΘΟΟΠ πιῆ. Ἔθο. ἘΠ. ΒΌΒΘΙΘ 1. 
υἱέ 1.80 1.90. 

Πολιτεία ᾿ϑηναίων. ἘΔᾶ. Ἐν. ΒῚ 88 5. 
Ἐᾶᾷ. ΤΥ. “( 1.80 2.90. 

---- Ῥοβὺ ἙῪ. Β]ϑϑίασχα οᾶ. ΤῊ. ΤῊ δ] - 
ποίη. ὠζ. 1.80 1.90. 

46. Δι 110 Ὲ8Ὲ πἰδίοτῖα. Ἐϊᾷ. Γι. Ὁ 11- 
ΘΥΘτ. ὑδί 6.--- 6.60. 

-τ- ἀ6 ρα. διΐπα, 11. ΤΥ, ἨΔ. Β. Τὶ 81 - 
Κανοὶ. ὦ. 3.80 8.90. 

Ἐς ἀρ δηϊπι ] πη πιοῦτι. ἘΠ, Ἐν. Τι1ὑ εν. 
[1 ΜοΥΡὈ.] 

θμγβῖοα,. Β6ο. Οἱ Ῥτδπ ὁ}. [Ζ. Ζύ. γϑυρυ. 
ΝοιυδαΗ͂, 1. ΝΟΣὈ.] 

----- 46 60610 οὗ ἄθ σομβοσδύϊομϑ οὗ δου τ} - 
{10π06. Βιθο. Ο. Ῥχϑιῦ]. μά 1.80 3.90. 
- αὐυδθ ἔοχυμίυσ 46 ΘΟ]οΥῖθτα. 6 δπᾶϊ- 

ὈῚΠΡθπ5., γυθοσποιοπῖθι. θο. (Ο. 
Ῥχδπεῖ. ὑπ ----60 ---,.90. 

Αὐἱδύοίθ!α αὰ89 Τοσαπέον ἄἀθ μ]λμ δα, ἂθ 
παΐτα. ἀπδβου] αῦ.. πο δηΐθδ, ἀθ Τπιοἷξ 
ἴη8560.9ω γϑπίοχπι Βα οὐ ποπιῖπϑ, ἐδ 
ΜοΟΙΗΒΟ ΧοποΡρμπ6 ΘοΥρί. ἘΔ. Ο. 
Αρο]ϊί. “ΙΑ 8.-- 8.40. 

-- 46 δηΐπιδ 11. ΠῚ. Βοο. 6 α11. Β΄168] 
“{. 1.30 1.60. 

---- Ῥᾶγγα πδύπταἶα. 
οὐ 1.80 3.930. 

το γδῖοῶ, Βοο. απ11. ΟΕ Υ ἰδ, 
ἘΠ. ΤΙ. μά. 3.40 3.80. 

--- φαϊ ἔοτορ. ΕἰχοΥ. ἔγαριθηΐ. 
Υ. Βοβο. ὦ 4.80 ὅ.--- 

[--- ---- Ἰ Β᾿ν ΒΟ 65. αἀὰ8δὸ να]ροὸ ἀϊοπηΐας 
Αγιδέοίθιθδο. πᾶ. Ἡ. Μαυΐβο, τ ἃ ἢ. 
σ. 3.80 8.30. 

-τ πος 85. ἃ. Μ Ὸ 516]. 
Αὐνϊδηΐ ΑΠδθδῖΒ. 

[Ζ Ζύ. νοσρυ.] 

αα8ο οχηΐηπύ Ομ ἶα. ἘΔ, Α. α. Β οΟ 3. 
ὙΟ]. 1. Αμλϑῦδϑίβ. ἘΠ. τοϑίου. Μ|ΙῸ1 ΤΑ]. 
“(. 8.00 4.90. 

-- ΑΒ ΔΒ 1Ν. 
σέ 1.80 3.30. 

-- βοχϊρέδ πΐϊποσᾶ. Ἡδᾶ. ΒΕ. ΠΟΥ ΟΒΘΥ 
οὐ Α. ἘΡοσβδιᾶ, ἘΔ. ΤἋ. μέ. 1.80 9.90. 

ΑὐΒβομδοῖ αἰρποβορηϊνίδθο 11. ΧΥ͂, Ἐρο. α. 
ΚαΙΌ6]1. 8 νῸ}]. μέ 17.10 18.90. 

Απίο]γοϊ ἄθ βρμδογα ἀπῆθ πιογϑίῃ 1.. ἃ 
ΟΥ̓ οὐ οσολδίθιβ 1}. Π, Ἡᾶ, Ἐπ. 
Ἡπυ]ίβο!. ὑ 8.60 4.--- 

ΒδῦΥ ΓΆΡ π18Δ6 Αθβορθδθ. Βθο. Ο. Οσ τι 5185. 
Α60. ἔα]. ἀδοῦύγ!. οὐ ἰδυαῦ. 1611. Τρ ΑΓ οἱ 
81. ἰοβίχαβι. ἴϑιηρ. σθο. ἃ Οὐ. ΒῪ. ΝΜ π|61161. 
ἘΔ. γοϑίου. οἱ. 8.40 9.---- Εθο. Ο. αν 8ῖπε. 
Εἰὰ. τοΐπον, δ 4.--- 4.60. 

--- ἘΔ. ΒΒ. 6. Βομβπηοίδοπί. 
υἵζ. --.60 1.-- 

ΒΟΟΒΐπδ: 5. Μὰ 510]. 

ΒΔΟΟΙΥ 15 ΑΓ ἶπἃ. 
ἘΔ. ΠῚ. οἱά 3.40 9.90. 

ΒΥ ΔΟΒΟΙ ΘΙ ΔΟΙῖδ : 5. Ἡγηΐ: ἘΓΟΙ 6- 
τἱοῖ, 

ΒΙο: 5. Βα οΟΙἑο,. 

ΒΙΘΠΙ ΘΙ ΒΟ ἶὰ: 5. παἄοοίΐα Απρπβ (8. 
Βυοο σονται αὐ ϑοόταμι ΤΠ οοοχίθί, ΒΙΟΠΐ5, 

ΜοΒΟΙΐ σοιϊᾳαΐῖδθ. Βθο. Ἡ. 1. ΑἸΒΎ ΘΠ Ε. 
84. ΤΙ, μέ ---.-60 1.--- 

ΟἌΘΟΙΠΙΙ σδιδούϊπϊ ἔγΓδριθηξα. ἘΜ. ἘΣ. Ο Ε 6 τι- 
ἸοΟΟὮ. ( θ0.--- 6.60. ᾿ 

ΟΔἸΔἰο ναῦπδ: 8. ῬΗΕΙ]οβύσϑοπβ (τΐη.). 
ΟΔΙΠΠἸ ποῖ ἄο νἱΐα Κ. Ἡγρδ δ 1. Ἐὰᾶ. ὅσα. 

ῬΆὮΪ101. Βοθπ. βοᾶβ]θ5. δ 8.--- 8.40. 
λα δίδητ 5 ΒΔΆΒΤΙΝ: 5. ΘΟ ΘΟΡ ΟΠ ́ δ8. 

Οοθοῦν ἔθη]. ἘΔ. Ο. Ῥεδϑοβύθζ. 
. 

Ἐθα. 611. ΒΙ681. 

ΟΟ]]. 

Εθο. δτ. Ανἱομέ 

ἘΔ. Α. 6. Βοο5. Ἐπ. γηΐῃ. 

ἘΠ. ΤΠ  σ, 185. 

.90. 

ΟΠ στο 68 τΐπογϑ. Πᾶ. Ο. ἘσῖοκΚ. ΓΜ]. Τ. 
Αοο. ΒΪΡΡΟΙΥΕ Βοιιδηΐ ῥσϑϑίου Οϑαόηθχα 
Ῥϑβοβδίθτῃ ἔγδρΊοτη. ΘἤτομΟ]. “ώ. 6.80 1.40. 

ΟἸδπάϊπηπβ: 8β. Βυδοοΐᾶ Απραπία. 

Ὧ10 ξεξἔθε Ζ:Π}ὉΤῈ γΘΡΒΊΘ ΘῈ βίοι ΠῚ Ρ σορειπεῖθιθ ἘΧΘΙΏ}]8Υ6. 



18. ΒΙρΙομθοδ βουϊρύοσατη ατδθοοσαια οἱ Εοχαϑηόσζαμι ΤΟ ΡΠ ΘΣΙ8 8. ΗῚ 

ΟἸἹοοπιοᾶϊα ἀο ποῦπ Οἱ ΓΟ] ΔΓ ΘΟΥΡΟΤΙΙ 6 6- 
Ἰοδίϊαι 1]. ΠΙ. Ἐὰ. ἩΓΖΙίορΙοτ. 24.3.10 8.90. 

ΟοΙ πε 8. ΤΥΥΡΒΪοαΟΣΈΒ. 
Οογππῦϊ ΓΠποο]ορῖλο αγαθοϑο ὁ ροπαϊππι. 

Ἐθο. Ο. Τιδηρ. δά 1.580 2.-- 
ΟΟΓΡ ΒΟ πὴ ῬΟΘΑΙ͂Ν ορΐοδο ατγδθοδο πᾷς 

μυπᾶδο. Ἐδᾶ. ῬΡ. Βτδιπᾶὲ οὐ Ο.Ο Ὁ 36 8 8- 
τη αῦ. 2. ἔβδβοο , 8.--- 2.-- 

ἘΒΔΙΔΗΟΙΪ Υἱία Ἰδἰάοτὶ. πᾶ. 5. Ἡδυιᾶγ. 
[1 οΥθ.) 

Βομιθᾶοδ: 5. Ὁ]. ΔΙΟΘὮ ἃ8. 
Βοιιοῦχι γᾶοπ. 46 οὔθ. πιογΐδ ΟΥ̓. 

ἘΔ. Ἡ. Ὁ ΘοΚοΙ τ Δ ἢ. ὦ 1.--- 1.40. 
ἘΠ ΘΙ οΥΙΪ Τύποι ᾿Ἐπιστολικοί οὐ Τιιθδηϊ 

᾿Επιστολιμαῖοι Χαρακτῆρες θἃ. Υ. γΥ61- 
ομλοτὺ. οἱ ἃ.00 8.99. 

ΒΟ ΟΑ ΠΘἶ8 ΟΥ̓ ΪΌΠ65. Β6ο. α. Ὁ Ϊπ ἄοτε. 
ἩΠῚΥ͂Ν. οὐΥ. Ἐν. ΒΙ184585. δ. τηϑίοσ. [ΜΠ 
δαποΐ. οἱ. 8. γο]]. 16 ὠἱζ 3.80 8.90. ἘΑ. 
γταΐποχ. [ΟΠ 1:6 ἅϊθ δἄμποί. οΥἱν.] 8. γ 011. 16 
ὦ 1.80 3.20, ὁ ρεατῖθϑθ. ]6 ὠζ ----.90 1.90. 

͵ο]. 1. Ῥᾶγ8 1. ΟἸγπίμίϑοδθ 11. Ῥηῃΐ- 
Ἰρρίοα 1 Ὅο ῬῬδοθ. ῬΕΣρρίοα 11. 
6 Ἠδίουμοθο. ὍΘ Ομ δυβοῆϑέο. Ῥἢϊ- 
Ἰϊρρίοδθ 17. ΤΥ. Αἄνουβθαβ ῬΕΣΡΡΙ 
Θρ᾿βίοϊϑιη. ῬΏΠΙΡΌΣ ορἱϑίοϊα. Ὧθ 6οη- 
ἐσ ραύίΐομθ. Ὧφ βϑυσταγθοσῖΐθΒ. Ὧρθ ἘπΠο- 

" ἀϊογασα Ἰἰδοσίαθθ. Ὧδ ΜῈΟρδΙοροΙ 18. 
ὯΘ ἔοθᾶογο ΑἸοχϑηᾶνι. οδά ----.90 1.90. 

“-1. Ῥᾶχβ 3. Ὧθ οοζομἃ. 06 ζδ]β88 1ϑρ8- 
οηθ. δ ---.-900 1.30. 

--Π.-. Ῥᾶγβ 1. Αἄνοσυβθαβ Τιορύϊμοτω. 
Οοπίγα Μ|Ιάϊδ. Αἄνουθαβ ἀπᾶτο- 
ΤΟΊ ΘΤη. Αἄἀνοσβὰβ Αὐϊβιοοσζϑδύθσα. 
υ“(. --᾿. 90 1.320. 

-- ΤΠ. Ῥἂγβ 2. Αἄνοσθαβ Τἰμηοογχαΐθιῃ. 
Αἀνουθὰβ Ασϊβεορίςομθτιω 17. Ἃ ἀγουθ 8 
ΑΡδοόρῦμι 11. Αἄἀγογθαβ Οποίοσοχῃ 11. 
ῃ Ζοποίμοιηῖθ. Τὴ ἀρδίαγίαση. ΤΙ 

“ὖ - ῬΒογχΐομθῃ., Τῃ Τιϑοχίδιη, ῬΎΟ ῬΈΏΟΥ- 
τηΐοθθ. Τὰ Ῥδιέδοπούσση. ΤῈ Νααβὶ- 
τϑόμαση. ΤΙ Βοροίαηῃη ὧἀθ ΠΟΥΪΠΘ. 
Τὰ Βοθοίΐαχη ἂθ ἀοίθ. οί ---.90 1.90. 

-- 1Π1. Ῥδ1β 1. πῃ 'ρρυ ίδιη. Τὰ ῬὮ86- 
ἈΪΡΡατη. Τὰ Μδοδχέδξαση. Τὰ ΤΠ Θοομ8- 
τὰ. Τὰ ἰορ δῆτα 11, ΤῊ ἘαΘΣρΌμα. 
Τὰ ΟἸγριοδούαση. Τὴ Το μθύχα. 
Τὰ Ῥοϊγοίθιη. ῬΣΟ οοτομϑ ὑΓΘΥδυ  ἶοϑ. 
ΤᾺ ΟδΙ]Πἔρραγη. Τὴ ΝΙοοβίσαίατηα. Τὰ 
Οομόομθι. Τῇ Ο81]10Ί] ὁ χη. ὑδί ----.90 1.90. 

-- 1Π΄ϊ. Ῥᾶχβ 2. Τῃ ὥ͵οηγδοάογαχη. Τη 
ἘΞΑ ]}1}άθγη. Τῃη ἸΤΒΘοοΥΠθχη. ΤΗ 
Νοαθζϑσα. Οὐϑίϊο ἔΆΠΘΌΣΙΒ. Ατηϑίογίδ. 
Ῥτοοθυαῖϑ. Ἐρ1Βί0186. ΤΙηἄθχ ἰδίου! ου. 
οἵξ --ο 90 1.20. 

θι γα ἀθ Βομιοδίμδηθ. Ἔθοο. Ἡ, Ὁ 16] 
οὐ ὟΥ. Βομαρθαχί. ὠζ. 1.30 1.80. 

θ᾿ ΥΟΝΪ ΟΥ̓ΔΟΪΟΠΟΝ δάϊθοίβ Ποιιϑαϊΐν ααἱ 
ἔουίαν ἔΓΆΡΙΘ18 ὑπὲρ τῆς δωδεκαετίας. 
πᾶ, ἘΠ σ. Β18455. Ἐᾶ. 1 κί 1.-- 1.40. 

Ὠιοάοτνϊ Σύ οοα Ηἷδί. ἘΛᾶ, Ἐπ. ο σ 61 
οὐ Ο. ΤῊ. ἘῚ ΒΟ Θ τ. 6 νο]}. ἍΟ]]. 1---ἼΤ1Τ. 796 
“ζ. 8.-- 6.6θ. ο]. ΤΥ. μά 6.80 1.40. 
ΧΟ. “(. ὅ.-- ὅ.60. ΓΝΟΙ. ΥἹ ἴῃ ΨοΥΡ.] 

ς-ς 

1] οἄοΥ ὈΪΡΙούμοοα εἶδ. Εᾶ. 1,.. Ὧ 18 - 
ἄοσέ. ὅ νο]]. ΚὙο1.1 ἃ. ΤΙ. [ΓΥοτρτ. 
͵Ο]. ΠῚ ἃ. ΙΥ. 6 μὰ 83.--.- γο]. Υ. 
υἱέ. 8. 15. 

θΙοσοπία θοποδπηαἀθηδὶν ἔγσιιθηΐα. Οτά. 
οὐ ΘΧΡΙ. ὅ. ὙΥ1Π1δ. δά 3.40 2.80. 

Ὠϊομΐα ΟκΒ511 Οοοοοίληϊ ἰδίοτίὶ ἃ ΒοΟιηδηὰ. 
ἘΠ. 5. ΜΟΙ τ. ὅ νοἹ]. )ο].1. μά 6.--- θ.60. 
ΜΟΙ. ΤΙ. “. 4.80 ὅ.40. [)}]19 νοϊξοσθι Βϑπ ἀθ 
ἴῃ ΜοτὈ.] 

----.- πᾶ. ΘΙ πᾶοτ ἢ, ὅ νο]]. 16 μά 3. 10. 
[ΝΟ]. - ἶἿἹῷἍ σνουρτ] 

Ὠιοπῖα ΟἸΠγγυβοδίομιϊ οταίίοηοθβ. Β66. Τι. 
Ὠιηδοτέ. 2 νῸ}1] Χο]. 1. [οσρτ.] ΚΟ]. ΤΙ. 
ζ 3.10 8.60. ΓΕΝΘα οαιθοϊίαπρ νοὰ Α. 
ΒΟΒῺΥ ἴῃ ὙοΥΡ.] 

θ᾽οιγαὶ ΗΔ116. Δαὐαπίξαΐον Βοπδπδο. Ἐά. 
Ο. δοοῦγ. 4 νο]]. μμ 16.--- 18.40. 

---- ορυβοι]α. ἘΠΔ4. Ἡ. Τ 50 1 87 οἱ 1). 
ΒϑΔαΘΥ Δ ΘΒΘΙ. Υο]. Τ. μά 6.--- 6.60. 

--- ------ νοὶ. 11. Ἐδ8ο. 1. «δ 1. --- 

Ἐ --- γο]. 11. Ἐδδ5ο. 11. [1 οῦὈ.] 

Ο ΒΙορΡδηδὶ οροχῶ οπιηΐα ὁ. ΟἽ. οοτηγαθαξέ. 
ἘΔ, Ῥ. ΤΏ ΠΟΥ. 3. γ0ὺ}}. δέ 10. --- 11.-- 

Ὀϊγιβίοποβ Ασϊβίοίοιθϑθ, 8. ἃ σἱβύο θ] 98. 
ἕοΙοσἂο ρμοοίδγαπι αγαθο. ἘΔ. Ἡ. δέδαι- 
ΤᾺ ΔΘ1160Σ:. ὦ 2.10 8.20. 

ἘρΙοοσα Θτᾶθο. ἔγαρτιθηίδ. 
ΚΙΠΚΟΙ]. Χο]. 1. μέ 8ὃ.--- 8.ὅ0. 

Εγίούοῦ ἀἰδδου 0685 Ὁ Αὐτίϑυο ἀϊαᾳ. ΕΟ. 
Η. 5065 Κ1. Αοσ. ἔγδργατα., Θμ οἰγτ οι, 
Ὡ:)ουο]ος. Τρὶοῦ., ΤΘῊ., ἰηδᾶ. ἘΠ. τλϑίου. 
σζ 10. ----  10.80. ἘΔ. χταΐπον. “ζ 6. --- 6.θ0. 

Ερίδύμ!δο ρῥεϊνταδο σγάθοϑθ ἴπ Ῥᾶρ. δοί. 
Τᾶρὶᾶ. 5ουν. {. ὙΜπΠ5ΜΠὸοΥΒΚΊΙ. 
ἁζ 8.30 8.60. 

Ἐτδίοδίμοπΐ οδὐαβίου Βπιΐ : 8, 
ΥΘΡΆΪ 11Π|. 1. 

ἘΒΡ οὐ οἱ βου ρύοχον ατδοοὶ. ἘΔ ΝΜ ὁ ν δ1 0. 
[1 ὙοτὈ.] 

Ἐπο}  αϊ8 ορογὰ οππῖα. ἘΠ4Δ. Τ. Τι. ΓΘ ἐθ τα 
οὐ Ἡ. Μ θῇ 6. 

ὙΟ11.1-ν. ἘἙΙο οὐδ. Ἐα. δὲ 1,88. ᾿ΠΈΘΥΡΣ 
οβύ ἩοΙ ΡΘσρ. δά 34.600 97.60. 

-ὟΊΙ. θδΐα. ἘΠ. ΜΘ ρ 9. “68. ---ὅ.60. 

-- ΝΠ. θρί168. Ορίΐοον. τοὺ. ΤΗΘΟπΐβ, 
Οδἰορίγ!οϑ, 6. Β68011. δῦ. ἘΔ. ἘΓοἱ- 
ῬοτΩ. οί ὅ.--- ὅ.60, [Ποχίβ. ἴῃ Ὑ οΥΌ.] 

--- βαρρίοιη.: Αμαγ  Ϊ σογηχη. 
ΟΧΣ ἰπίοτρυ. αθοτ. το. οᾶ. Μ. ΟὐτύζΖϑο. 
σί. 6.--- 6.600. 

: 5. ἃ. Μιυϑῖοΐ. 

Ἐπαοοῖλο Ἀπρπβίϑο, ῬΙΟΟΙΙ ΤΠ γοϊΐ, ΟἸδπ- 
αἰδηὶ ὀδυτητ. ὅσ θ6. Γ61]. Αο6ο. Β]οπιγο- 
πα ἷ80 ἔγαρτηη. Βοο. ἃ. Τὰ 08 
“ζ 4.--- 4.40. 

--- νἱοϊαῦίπ. Εθο. 1. ΕἼΔΟΗ. ὑά 1.50 

πᾷ. 6. 

Μγίβο- 

---ΟΟΞ--. 

ἢ10 ἔϑξἔθιη Ζ|6γη Ὑογβύθιθ 510} [ν φεβιυπάῖθιι αὶ ΕΣΘΙΠΡ]ΆΥΘ. 
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4 ᾿ Α. Αὐδραῦθῃ ρτίθο ΒΟ ΟΥ πὰ 1δἰθίίβομον Θ΄ ΟὨΣ βίο ἴοσ, 

ἘΕΥ ρἰ αἷΒ οδπίΐολ αἱρσ. Ο, ομγτοοθᾶθχ. 
ἁ. 4. --- 4 40. ᾿ 

---.---- ἰταροσθᾶϊΐδο. Ἐρθο. ἃ. Νυοῖκ. ἘΧ. 111. 
8 ν01}}. οί 1.80 9.90. 

)ο}.1: ΑἸοοβίβ. Απαγοσδοῦ. ΒδΟσθ86 
Ἡθουῦϑ. Ηθ]οπδ. ἘΠοοίσα. Ἡοσδο  ᾶδθ 
ἩΘΥΟΌΆΪΘΒ ἔᾺΥΘηΒ. ϑῈΡΡΙ.οοθ5. Ἠ!ΡΡο- 
ἸγίαβΒ. μά 3.40 3.90. 

- 11: Τρ ϊσοιΐθ ΑὐἹάθηβίβ. ΤρΒϊσϑηΐδ 
Πδαγίοδ. Του. συ οὶορβ. Μοἄθϑ. Οτοβίθβ. 
ἘΒοΒαΒ. ἸΤγοδᾶθρθ. ῬΒοθηἑεΒ89. 
ἡ 3.40 2.90. 

-- ΠῚ: Ῥοεαϊϊδσατα ἐσαροθάϊθγαγα ἔγδρ- 
τηϑπΐϑ. οδά 8. --- 8.80. 
ἘΠ πη Ζο61 οο Τταρδᾶϊΐο ὠ ----.40 ---ο70. 

ΕὨΒΘΌΪ οροσᾶ. Βθο. α. Ὀἰπμ ἀοτγῆ. 4 νο]]. 
“ί. 38.600 2ὅ.δ0. 

ἘΆΡΠ]Δ0 Αοδορίσδο: 5. Α65850}. ἦϑ8}. 

ἘΔΌπΪλο ΠΟΙ ΒΏΘΗΒ6Β ΘὙ8 60. ΘΟΙΒΟΧ, 
Α. ἘΡοσβεασᾶ. Χο]. 1. ΓΘΓρΥ. 
ουβομβοίηὐ Ὡ]οῃ .] 

ΕἸοΥ Ιορίππι ΘΥδοοπι ἴῃ ἀϑύτη ΟΥΤΩΣ ργ τα- 
ΒΘΒΙΟΥΏ ΟΥ̓ 8. ΟΟἸ]Θοίθα ἃ ῬΒΪΙΟΙ]ΟΡῚΒ 
Αὐγϑῃΐβ. Ἰαχί. 
Ἔδ880. 11---1ὅ ἴο μέ ---.60. 
Ἡΐοσζὰ πποηἐροϑ! ]]!} 0 δὴ ΤΘΏΥΘΥ: 
ΔΥΌΤΩΘΗ ΟΥΌΙΩ οὗ ἸΟΘΟΣΌΪ. 
Αὐβοχ ἀδσ ψογσνοπᾶθππρ Ὀθὶ ἄθῃ Μέδία- 
τὶ ἰπρτάϊαμσοιι μαι ἀΐθθθ δια! πὴ 
ἄρῃ Ζνθοῖ, ἄθυη ῬΥΪΒΗΟΣΥ Ὧ88 Βοδίθ 
τη Ξομὄπβίθ δὰ8 ΟΘΥ ΟΥὙΘΟΒ. Τυλοτδο τ 
δυΐῖ Ἰοϊομίθ Ὑ οἱβθ συρᾶμ Ί Ὁ Ζὰ ΤΟ 68 
τπἃ ἄθῃ Κσοίβ ἀογ ΑἸ οχτεατηϑειαδίθπ Ζὰ 
ΘΥΘΙΓΘΤΉ. 

(δἰοθηὶ ΤΟΥ ἐδιθεΐ Βουϊρίδ τΐπογᾺ. 600. 
Ἰ. Ματᾳυδτάιί, 1. Μά]ϊ1οσΣ, α. ΗΠ ο]- 
σοΐοῃ. 8. γνὸοὺ]]. (. 1.80 9.90. 

----Ο,Ἰπειϊυαὐϊο Ἰοσῖθδ. Ἐᾷ. Ο. Καὶ 1 1618 6. 
“4. 1.30 1.600. 

----- ἃ0 νἱοῖα αὐϊοηπδπίο 1, ἘΔ. Ο. Κα] Ὁ- 
ΕἸοΐρβο. 4 1.40 1.80. 

-ὀ ἄο ἐοιρογϑπιδηί δ. 
τοΐοῃ. υὑέ 3.40 3.80. 

----.-.-.ἕ ἀἄο αἀϑὸὰ γελύϊππι 1]. ΧΥΙ. Ἐρο. 6. 
ἩἨ ΘΙΙΥ Θ᾽ ΘΟ ἢ. 3 νοΟ]]. )ὸο1.1. 1.10}.1---Ἴ1]. 
ἍΟ]ΤΙ. ΤΛΌΡ. 1Χ-- ΧΎ ΤΙ. 16 ώ. 8.--- 8.600. 

αδπᾶρηύπη: 5. ΜΙ 510]. 
Θοοροπΐοῶ βῖνο δηδίϑηϊ Βλδηὶ ΝΟΠΟ]. ἀθ 

Το ταυβίΐοδ οο]θρῶθ. Βθο. Η. ΒΘΟΚὮ. 
“{. 10.--- 10.80. 

ΘοοΥρῖ ΑΟΥΟΡΟΪ. 8818]1608. Εθο. Δ. 6186 08}- 
Ῥοῖρ. Ὅο!. 1. Π.ι 11.600 14.-- 

ΘσοοΥρὶὶ Ογρτὶ ἀοβοείρίϊο οὐδ Βομιδηΐ. 
Αοο. Πυοομΐὶδ ἱπρ. αἰδύγροδὶβ βϑπαΐη. 
ἘᾺΔ. ἨἩ. 6 ο] σου. Αἀὶ. 8. 4 800. ΚΘΟΡΎΔΡΗ. 
ΝΑ 8.--- 8.0. 

ΘοοΥρὶ ἨομδοΝΐ ΟΒτοπίοομ. ἘΔ. Ο. ὁ 
Βοοτ. ο]. 1. 11. ὑά 18.---- 19.290. 

Ἠο]ϊοαοτνὶ Αοὐμπίορῖο. 1}. Χ, Ἠᾶ. 1. ΒΟΚΚοτ. 
“{. 3.40 3.90. 

Ἐδο. 

Ἐοτχίβ. 

1πᾶὸχ 

Ἐᾷ. 6. ΒΕ 61]: - 

Ἐδ86. 1--10 10 “( ---οὅ0 5᾽ 

ΜοΡ ἢ δοδυϊοπΐΒ ὁπ ἰγ  ἀἴ0. ὁ. σοχητα. γϑὲ 
οἃ. Μ. ΟοπβΡταοἢ. ὑδά 8.--- 8.60. 

Πότ ΔΙ απϑδοείΐομοβ Ηοπιοῦΐϊθδθ. ἘΔ 
Βοοίθίαιβ ῬΏΙΠοΟΙοΟσ80 ΟΜ Θ 818 808168. 
σά 8.60 4..--- 

-π 1:8. 8. ΜΥ ΒΟΡΥΔΡ 1. 
ΒΟΙΙΪΡΡΙΙΒ. 8η0π. Οεσὶδὺ. ἂθ δβύγοϊορ ἃ 

ἀΙἸΔΙΟΡσ πα. ἩΔά. Ο. Κτοὶὶ οἱ Ῥ. γ1οτ- 
ΘΟΙΚ. ὑά 1.80 2.30. 

Βοτοάϊδηΐ Δ οχόοδϑιι αἰνὶ αγοὶ 1]. Υἱ1. 
ἘΔ. 1. ΒΟΚΙΚοΣ. δ 1.20 1.60. 

Ἡοτοαοί!ϊ πἰδιοτίασπι 11. ΓΧ. Ἐά. Ἡ. Β. 
Ὀ1 θύοι. ἘΔ. 11 οὐτ, Ἡ. ἘΚ 411 ΘῈ Ὁ ΘΥζ. 
2 γ0Ὸ1]1. [160 ὠμά 1.85 1.80] ὠμά 2.10 8.60. 

ΨΟ]. 1: Τήν. 1---4. Ἐδδο. 1: Τρ. 1. 2. 
“{ ----.80 1.10. 
ἙἘδβο. 1Π|: Τρ. 8. 4. δέ ---. 80 1.10. 

-- 11: Τρ. 58--ὁ. Ἐἶδβο. 1: ΤΩ. ὅ. 6. 
σ“ζ. ----Ἕ.60 ---ο90. 
Ἐδ8ο. 11: Τήρ. 1. ὠζ ----. 45 --- 18. 

Ἐδ850. 1ΠΠ: Τί. 8. 9. δά ---.600 ---οθ0. 

ΘΙ ἅδο μεἰπι δ. Αοο. ῬΒΟθπΐΟΙΪΝ 
Οοτοπ:βίδο, ΜΙ ὔἱ τοϊναΐδυ. ἔγαρτητη. ἘΔ. 
Ο. στυβῖα 8. ἘΔ. ΤΥ ταΐποσ. “(.3.40 2.80. 
ἘΔ. τδίονυ. [ὉὉ. ἃ. Ρχ.] 

Ἠοτοιΐδ ΑΙοχδμαγξηΐ οροτἃ. ΧΟ].1. Ὁσυοῖκ- 
Ὑ6,ΚΘ ἃ. Αυϊοπιδίθη οδῖοσ, 51. ἃ. ἀύβοι. ν. 
ἵν. ΒοΒιιτ ας. Τὰ Απῆ. ἩδσζοιδΈτ,δρτα. ἀὈ. 
ἊΝ ΔΒβοσι σοι, ΡΒ 105 Ὀτθοῖκι. ΥἼΧΕῸΥ Ζ. 
Ῥηθαϊληϑεῖκ. “1.9.--- 9.80. ΒΌΡΡΙ.: Ὁ. αθβοὶ. 
ἃ. Τοχυ ρον ον ας. Ὑ͵ οσίσορ βίου. δά ϑ..--- 

-- ---- οὶ]. 1. Ἐλβο. 1. ΜϑοδδΗΙς ἃ. 
αιορευϊκ, σϑ ἃ ἄρουβθ. σοὺ ΤΠ. ΝῚΧΣ ἃ. 
νν. Βομβιϊᾶυν. Τὰ ΑΠῈ. Ἐϊχοοσρίθ δὰβ 
ΘΙγμρίοᾶον, Υἱίταν, ΡΙΪπἶπβ. (πἴο. 
ὌΝΟΝ ΜΠ 101 ἘΠῚ. :8.-- 

ὙῸ]. 111. ΜουτΘΘθΌ Πρ ΒΊΘηγ6. ἃ. 
Ῥϊορίτα, ρστίθομ. ἃ. ἀοαΐβοι Ὠγβρ. σου Ἡ. 
Βοπόπο. Μ. 116 ἘΠρ. δέ 8.--- 8.80. 

----.- Δ οῖτν. Θὰ. Ἡοἴθοσρ. [Ὁ.ἅ.Ρ}} 
Ἠοβίοαϊ ὀαγΐπϑ. ΕΟ. ἃ. δ οι. ἘΔ. ΤΙ. 

ὧδ 1.80 3.0. ι 
ἨοδγοΝΐΐ ΜΠ]|οΒΙΐ αὐἱ οί ἀθ Υἱγῖβ 11], 1, 

Βρο. 1. ΕΔ 6. δά ---.80 1.10. 

ΗΪογΘΟΙΪΕ ΒΥΒΘΟάΘΠΝ. Α6ο. ἔσαρτηθηΐδ ΔΡ. 
Οοπμδίδιιείηαα ῬοΟΥΡΏστοσ. βογσγαίδ οὗ 
πουῖπϑ ασρίατα τηὐϑία. Εθο. Α. ΒΌΤΟΙ- 
ματᾶϊ. οἱ 1.30 1.60. 

Ηἱρρδιομὶ πὰ ταῦ οὗ Βπᾶοχὶ ΒΑΘ ΘΠ ΘΒ 
ὁομπι. Εθο. Ο Μ απ ἐὐῖπ8. υἱέ 4.--- 4.60. 

Ηΐἱρροοσδύϊδ Οροσϑ. ἴ 011]. θοο. Η. Κα ὰθ816- 
ψοΐπ οὐ 1 ΠἸΌΘΣ. ὍΟ.1 (οὰμὰ {8}. 
ῬΒοίοίγρ.. συ 68.--- 6.60. ψο]. ΤΠ. 
“ζ ὅ.--- ὅ.ὅθ. [Ποτίβοί. ποῦ ἀπ Θβὑϊχωταῦ.) 

Ηϊδίοτνϊοὶ! ΘὙΔ6ΟΪ πὰ ΠΟΤῸΒ. ἘΔ. Τὶ. Ὁ 'π- 
ἃοτῖ. ὃ. νο]]. [«. Ζι. νϑυρυ. Ν ΌΡΘᾶΤΡ. 1Ὰ 
ψοχὈ.] 

4 

Ὅ10 ξοξϊέει ΖΙἴθσ γουβύθιθῃ 510} ΠΡ σοβυιπάῖθιθ ΕΣΘΙΙΡ]ΔΥΘ. 



“ΠῚ ἃ. ΒΙΡΙ ἸοΈἤθοδ βοσίρίοσαση ασδθοοστση οὐ Βοϊθδηόσαση Τα πονίϑηδ. ὅ 

ἩἨοπιοχῖ σατπΐπᾶ. ἘΔ. ααἰ1. Ὁ ἰη Δογτέ: 
1115. Ἡΐᾷ. α6αἰ}1. Ομ ἄον. Ἐπ. Ὶ' οὐυτ. 
Ο. ΗϑηὐζΖο. 2 ρϑῖῖϊθβ. [6 υἱέ ---- -15.1.10.} 
“( 1.80 2.20. [1 1 Βαπᾶ ρϑῦ. μέ 3.---. 

ῬαΥΒ 1: ἢ. 1--12. Ῥβϑγθ 11: 1]. 18---94. 

θάγϑββοἃ. Ἐὰ. α αἰ. Θίπ ἄοτῖ. Εὰ. οὐτ. 
ΟΙ,ῊἩΝ ΘΗ ῦΖΘΟ. 2 ρϑεῖθβ. [16 “δά ---. 15 1.10.] 
σά 1.80 2,30. [1π1 Βδμῃᾷ 60. μζ 2.---.] 

ῬΑΥΒΙ: Οά. 1--12. Ῥᾶγβ Π: Οάἅ. 18---94. 
-- ---- θα. Α. πυᾶδτνυίο ἢ. 2. νο]]. Ἐἅ. 

ταΐῃ. [16 μέ ---. 18 1.10.1] “δ 1.580 3.30. 
Βγππΐ ΠΟπιουϊοὶ 860. ομρί γα 8 οἱ 
Βαγοι ν οἷ. Βθο. Βδυ- 
τα Θ᾽ Βῦθ τ. υδή --- 18 1.10. 

Ηγρογὶ 4Ἶ5. ογα ἰοποβ. Βα ἘΠῚ. Β148. Ἐλ. 
111 Γνερε. Ν ΘΌΌΘΑΙΡ. ν. ὁ ὁπ 56 ἴπ , ΟΥὈ.] 

ΓΔ 110 ρμτοῤγορέϊουδ. Εᾶ. Η. Ρ1506}}1. 
σ( 1.80 2.20. : 

: 46 ὀοπεηΐ πιλύδ. δοϊοπύΐα 1. ἘΔ. 
Ν. Ῥοβῦδα. ὠζ 1.80 2.90. 

---- [πὰ ΝΙ οπ Δοὶ Ἀγ Ὶ ΤΠ πη. ἰεγοαποῦ.]. ἘΠ. 
Ἡ. Ρίβϑιρο!Ἱ. ὦ 3.40 2.80. 

---- γίίᾳ Ργίπαρογαθ. Εᾶ. 1.. ΘΘΌΡΠΘΥ. 
[πὰ ψοΥ.1 

Ιφηδίϊιβ θ᾿ ΔΟΟππΒ5: 5. Βα τῖαβα. Νίο6- 
ῬΈΟΤΣΤαΒ. ᾿ 

ἴπ. δυοΐ, Βγζαδηύ. 40 τὸ πιἷ11ὺ. 1. 
Β. τι. οἱ ἃ 40 3.80. 

ἐπδουίρίϊομοα ταθόδο δα πη] πίγδη ὅ8Ὰ 
αἰ] ἴον. Νοϊθεΐδο. ἘΠ, ἘΠ ΚΟ] τὰ 561. 
Ἐμᾷ. 1. “μέ. 1.60 ῶ.--- 9 

Πεαιῖπιρ ατθοδο ἢ πσποα. ἘΔ. Ἐ' 
ΖΊΊΚοη. [1π οι. 

Ἰολπον ΡΒ ΠἊΘΡΟΠΕΝ: 8. ΡῈ ΊΠΟΡ Οἢ 18. 
Ἰοβορπὶ ορϑιὰ. Εθο. 5. ῷ. Νδῆϑζ. 6 νοἱ]. 

οὐ 26.--- 29.-- 

1ϑλοῖ ογδίΐομπθα. ἘΔ. Ο. Ομ οὗ 6. ὠζ 1.90 

--- κὰδ ΤΆ. Τ δι θίτωη. μέ 3.40 3.80. 

Ιβοουδίϊβ ογαξίομοα. Ἔρο. Ἡ. ΒΘΏΒΘΙΘΥ. 
ἘΔ. 1ὁὀὝ οὺγ. ΕἾ. Β18885. 2 νό]]. “ά 4.--- 

Ἐδο. 

ξ.. 

4.80. 
ἈΠ} η1 ἴπὴρ. ἀπ80 ΒΌΡΟΥΒ. ΘΙ ἶᾶ. Εθο. 
ΟΕ. Ἠοχύϊοΐη. 3. νὸῸ}]}. [γόσστ. Νου- 
ὈθΑΥθοὶῦ. νοοῖ Εἶσ. Οπτηοπὺ πα. ὃ. ΒίᾶΘΖ 
ἦῃ ὙΟΥΡ.] 

Γυδίϊηΐϊδηΐ ἵπρ. ΠΟΥ6]1]86. 
οΒδαιΐίδθο ἃ 1εϊἰπ ρθη. 8]. 
ἡ 10.580 11.600. 

--- -----ἔἝ ---- Αρρϑιυᾶϊχ (1). ὑἱζ ---.60 1.-- 
--- ---- -----. Αρροπᾶϊχ (11). 80 αἰοθορεαὶ 
Αρρυρίϊδοι ΙΘχ δὴ ἴτὰρ. Γαβυϊϊθηο 8.00 
584 Ἰαῖᾶ. οἱέ 1.20 1.600. 

Τιοοπὶδ αἰ ίγρονὶν : 8. σθονρσ θα Ογρυῖαβ. 
ἌΠ θ πΪ οροΓδ. Εθο. ΒΗ. ΕΠ οοΥ ϑῦοτ. ͵01.1--Υ͂. 

σά. 5δὅ.--- ὃ9.40. γο]. Ί. []πίοχ ἃ. Ῥτηαββθ. 
--- Ἐπιστολιμαῖοι Χαραχκτῆρες 8. Ὥρδταθ- 

{τὶ 

ἘΔ. Ὁ. Ἐ. 2 8- 

2 Ῥϑζίθβ. 

ὍΒ. 

ζιπιοΐλ ΟΡΟΥἃ. Προ. Ο. “ δοοῦἑΖ. [6 ραχί. 
ἦ60 “έ 1.05 1.40.1] 8 νο]}]. “ζώ. 6.80 7.580. 

--.:- 4. Ν. ΝΙΙόη. Χο]. 1 Ἐδλβο. 1. 
ΠΡ. 1- ΧΤΥ. μά 3.80 8.20. Ἐλδο. 117, 
[Ὁ. ἁ. 5.1 

Τπιοϊδηΐ ΟροτΆ ῬΓΟΙΟΡΩ. ὠέ 1.--- 1.98. 

[--Ἰ ͵θο 1 ἴῃ αοίΐϊμπ πη. ἘΔ. ἩΙ Βὶ ἃ Ὁ 6. 
ἁὗΐξ 6.--- 6.60. 

ΠΥΘΟΡΓΟπΐΒ ΑἸΟΧΔ αγΆ. Ἐρθο. α΄. Καὶ ἱπ ΚΟ]. 
“4. 1.80 2.20. 

{γοπεδὶ οὁΥ. ἴῃ Προογδΐίοηι. ἘΔ. Ἐν. Β] 8 85. 
Ἐὰ. τοδῖοσ. υδί --.90 1.60. ἘΔ. χγηΐπου. 
σί. ----Φ.60 ----.90. 

γαϊ 1. ἀθ οπομ δ δὲ ΟἝἹο ἀατία αὐϑθοῦ 
οππἷΐὰ, Εά. Ο,  δΔομββια τ. ἘΔ. 11. 
σ. 6.-- 6.00. 

-- 40 πιοπδίθυν 1. 
“(. 8.30 δ.80. 

--- ῷἋἃ0 κι δύτγα θη}. ἘΔ. Β. Ὑ ἃ π 5 οἘ. 
“ζ. ὅ.--- ὃ.60υ. 

ὑγβῖδο οΥαϊοπη08. Βδο: ΤῊ. Τ᾽ 41} 6 ἴτη. 
ἘΔ. ταᾶῖοῦ οΐί. ὃ.-- δ.60θ.ὡ ἘΔ. γαΐπου. 

πᾶ. Β. ΝΥ Τ ἄπποῆ. 

.20 1.60. . 
ΜΆΤΟΙ δμοομΐ γα ῬοΥΡΗγτῖΐ. ορίδοορὶ 

Θεζομδὶδ. Εαᾶ. βοσ. ρμΐϊο]. Βόμπι. βο48198. 
“4 2.40 2.80. 

Μαχίνΐ οἱ πη ηἷν σα γτηϊπππι 46 Ὁ οὐ 0 ἢ πὶ 
δπδρίοῖϊν γ 1}. Αοο. ἀποοάοία πίγο] ο ἶσα. 
θο. Α υάπνίοι. μέ 1 80 2.)0. 

ἘΠΑΧίηΝΙ ΤΥΓΙΙ ρον οΡ πο πᾶ. ἘΠ. Ἡ. 
ΒΗ ΟὉ οἴῃ. μέ 12.--- 129,60. 

Πρηληαγρα,. ἨΔ. Α. Ἱζὄτιθ, Εἰ. τηϑῖοσ οὐ 8.--- 
8.40. ΕΔ. τοΐμου μή 3.--- 9,40, 

ΜοίγΙΟΙ βου ν!ΟΥοα Θγβϑοῖ, ἘΔ. ΒΕ. Ὑ͵οβιε- 
ΡὮΏ81]. Νο].1: Ἡορμδοϑύΐοῃ. οδά. 3.10 8.920. 

ΜοιτοΙορ ότι ΒΟΥ ρτογα γο απο. Εᾶ. 
ἘΞ Ἠασυ]ύβοι. 2. νὸ]}}] ΚΟ] [: ϑδοχίρίογθϑ 
αταθοΐ. “3.10 ὁ.20. [Νο]. Π: ϑογίρμύῦοσοβ 
Ἐοϊϑηΐ, 4. 2.40 2.80.1 μά 5.10 6.--- 

ΜοΟΒΟΝ ΩΝ: 8. Βα σοΙ οἱ. 

ΜΌΝΟΙ Ββουϊρίογοθ ἀτῆθοὶϊ. Αγσίβίοίθὶοε, 
ἘμποΙλάθβ, ΝΙσοιιδόμαβ, Βδοομῖπβ, σ δα ᾶοῃ- 
08, ΑἸγρίαΒ ϑὺ τηϑ]οάϊδγασα νϑίθγατῃ αυϊὰ- 
αυἱὰ οπχβίας. θα. Ο. Ιϑ83π 18. Απη. 8. 
146. ὠέ 9.--- 9.80. - 

---- ---- ---ὄ---. Βυρρ)]οιμηθηΐξαμ: ΜοΙοαϊ Δ τη 
76}. μά 1.20 1.00. 

ΜαυδοΝὶὶ Βα Π το] απἶλθ. ἘΔ. Ο. ἘΓ 6 π 56. 
“ί. 8.30 8.50. 

ΜγΓΠΟΡΥΓΆΡΗΪ ατϑοοῖ. Μοὶ. Τ: Ἀρο]]οδοτὶ 
ὈΙθΠοῖθοα, Ῥοαϊαδῖπ 110. ἀθ Ἡθσου δ 
Ἰαροτίθυβ. Ἐπ. ΗΒ.  ἀρπιπιοτ. μέ. 8.60 4.30. 

- ΛΟΙ. 1. Εδ8ο. 1: ΡαγΈΠΘηἾ ΠΡ. περὶ 
ἐραγτιχῦν παϑημάτων, ΡΟ ΒΟΚΟΙ]ον 5 Κὶ. 
Απίοηϊηϊ Π 6 ΓᾺ]} 18 μεταμορφώσειν συνα- 
γωγή, 6,  Ματγῦϊηΐϊ. ὦ 3.40 3.80. 
ΒΌΆΡΡΙ.: Ραγίβομΐπβ, οἃ. Ἐ. Μασγιϊαὶ. 
“4. 3.40 ἃ.δ80. 

----- ΝοἹ. 1Π. Ἐδβο. 1: Ἐτδιοδίποπΐα οδίᾶ- 
Βιοσίβυοὶ. Εὰ. ΟἹ νέϑυὶ. «ἡ 1.20 1.60. 

--- γοϊ. ΤΠ. Ἐδβο. Π: δορὶ περὶ 
ἀπίστων, ΒοΤΆΘΙ ΙΝ 110. περὶ ἀπίστων, 
Ἐχοοτρία γα σὰ (σαϊσὸ Απομστηαβ ἂρ 
᾿πουϑα Ὀ11108).. ἘΔ. Ν. Εἰοβία. 3.80 
8.20. - 
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θ Α. Αὐδρδῦθῃ ΟΥ̓ ΘΟ ΒΟΠΘΥ πα Δ θ᾽ βου ΒΘ ἢΥ [0 506116Γ. 

Νεαύπγα! πα τογπ ΒΟΥΪΡΙΟΥΟΒ Θγβϑοαὶ 
τ ΠΟΥΘΑ. ΚΟ]. 1: Ῥαυδαοχορυδρῃῖ, Δπ- 
βομαβ, ΔρΡο]]ομῖσπΒ, ῬΒΙΘΡΟΝ, ΑἸΠΟΉ ΨΥ 
Ναὐϊοδηαβ. Ἔθο. Ο. 6116 γ. “ώ. 3.10 8.10. 

ΝΊΘΟΡΒΟΥΪ ΔΥο εἰ ρἱβοουΐ Ορπϑ66. εἶν. ἘΔ 
ἂἃρ ΒΟΟΣ. Αοο. ἰρηδῦῖ ὈϊΪλοοηΐ Υἱύ» 

ΝΙοοΡρποτὶ. ὑἱά 8.80 8.70. 
--- ΒΙρΙγλθ ΟΣ. υΥἱΐδθ οὐ ὀδγμἶἷπΠ8. 

Βᾶ. Α. ἩΙ ΘΙ βΒοῃῬΘΥΩ. ὧδ 4.--- 4.46 
ΝΙΘΟΙΒΟΙΪ αοιδϑομὶΐ ἐπ τοἀπούίοπίε 
αὐ. 11. 11. Βοο. Ἐ. Π οα ἢ 6. ὠζ 1.80 
ῷ,.90. 

---τἰ 5. 8. Μ τι 5161. 
Νοππΐ ὈΙοπγπίδοογα 11. ΧΕΥΤΠΠ. 
Α.ΚΟΘΟὨ1γ. Ο]1 Ταὰ. 1. 16 μά 

Ἐθο. Α. Τ᾿ σ1 0Ὲ. Ὑ0]. 1. 
ΤΑΡΥὶ 1--- ὩΣ ΧΊΝ. μά. 6.--- 6.60. ο]. ΤΙ. 
“ζ 6.60 7.20. 

----- ΔΓΆΡΕΥΔΒΙΝ 5. ΟΥ̓ 56 111} Τοϑηποὶ. ἘΠ. 
Α. Βομβοίπα!θυ. μά 4.50 ὅ.-- 

ἘΘΙγΡΙΘἀΟΓΒ ἴῃ ῬΙοοπΐα ΡΒΔΟαοπΘΗΙ. 
Ἐὰ. ἡ. Νοντνΐπ. [1π ΜοΣΌ.]} 

ῬΑ Δορμδίπη: 5. ΜΥΓ ΒΟΡΥΘΡ ΔΙ. 
ῬΑΡΓΒΘΙΗΙΝ : 8. ΜυύβοΟσΥΔΡ 1. 
Ῥαΐγα ΝΙΘΔΘΠΟΣ. Πομἷπῶ ὁ Ὑ80669 [,.8- 

{1π0,ω ϑιγχῖδοθ, Οογρύΐοο, Αγϑθῖθθ, ΑΤμ ὁ- 
πἶδλορ, Ἐὰά, Ἡ. ΘΟ 6126 Σ, Η. 11, θη 91 ἃ, 
Ο. Οσαπὺχ. δ. 6.-- 6.60. 

ῬΡδυβδηϊδο Θνδοοΐδο ἀοδογρύΐδο, Βθο. ἘΤ. 
ϑΡρῖτο. ὙΟ]]. 1--ἼὯΤ|. μά 1.60 9. 
Ῥραϊ ΔΒ πη Ν: 5. ΜΜΥ ΒΟρΡΙΔΡὮΪ. 
ῬὨΙΟοάθμΙ το]πΐπ ἃ Γμοίογίοι. Πα. 5. Βα ἃ - 
818. 2 ΤΟ. ἃ. ΒΌΡΡ1. ὠζ 11.--- 19,60. 

----- ἀθ πιυδῖοα 1]. πᾶ. 1. Κορ ο, 
ἡ 1.50 23.-- 

--- π. οἰκονομίας 10. ἘΔ. ΟἸ τ. Φ 6856}. 
“( 3.40 3.80. 

π. τοῦ καϑ᾽ Ὅμηρον ἀγαϑοῦ βασιλέως 
10. ἘΔ. Α1. ΟἸγ]16γ1. ὠὰ 3.40 3.80. 

ΡΗΪΟΡοΙΐ 40 ορἱἤοὶο ᾿ασπὰϊ 1]. Β6ο. Ὑ. 
Βοϊομδδατιτᾶι. κί 4.--- 4.00. 

--- 4ὸ δοίογηϊίαϊο πιππᾶϊ ὁ. ῬΓΟΟ]ΈΠ,. 
ἘΔ. Ἡ. ΒΑΘ. οδ 10.--- 10.80. 

Ῥποδύγαυῦυ (αι α1.) ορογὰ. ἘΠ, Ο1,. Κὶ Δ Υ 8561. 

Ἐθο. 

2 νῸ}]}]. [Ζ. Ζ. νϑυρυ] 
---- πα ρῖπο5. Βθοο. Ο. Βοῃπᾶογχε οἱ 

Ο. ΒΟΒΘΏ ΚΙ. ὠζ 2.80 8.30. 
ῬΡΕ]ΠοΝ τ αὐ (πιΐπ.) πη δισῖπ 95 οὐ ΟΠ γαῖῦὶ 

ἀοβοχίρύϊοιοθ. Εθοο. Ο. β'ομ θη Κ] οὐ 
Αθι. Βοίβοῃ. ὦ 3.40 3.80. 

ἘΡΒΣΥ ΘΉτ5, ΕΔ. ἘΠ ν. Βοσσῖθα. [Ὁ.Ψ ἃ.ῬΥ] 
Ῥηγνίορποιοπΐοὶ πδογίρίογοδ ατϑθοὶ οἵ 
μαΐϊϊ. Προ. Β. ΤΠ οοσβίοσ. 2. νοὶ]. 
ὙΟ]. 1. ΤΙ. μά 14.--- 15.390. 

Ρηοθηΐὶχ ΟΟΙΟμρΪ.ς: 5. ἘΓΘτ οῖ ἃ 88. 
Ρἰμ δ Υ σαγιἷπᾶ. Ἐᾷ. ὙΥ. ΟἸ τἰδύ. ἘΔ. ΤΙ. 

ἡζ 1.80 3.90. 

---- ἡ. Ὁ ϑομτοράᾶοχ. ὦ 3.40 3.80. 
[---ἸΤ ῴβομοῖία νοΐοχα ἰῃὰ Ῥίηδδνί οϑυγαΐη8. 

2 ΨΟ]]. Χο]. 1. Βοδο]ία, ἢ ΟἸγΙρΙ οπ᾽688. 
Ἐρο. Α. Β. ρυδοβνϑημ. μή. 8.--- 8.60. 
ἌΨ0]. 11, ϑομο]α ἴῃ Ῥυθϊουῖοαθ. Εθο. 
Α. Β. υδομλϑηῃ. ὠά 06.--- θ.60. 

ΡΙδιοπβ ἀϊδ]ορὶ βοοιιάπτη ΤΉΓΤΘΒΥΙ ἐθύγϑ- 
Ἰορίϑθ ἀϊδροβιθ. ἘΠ. σϑοορῃ. Ο. ἘΝ, ΗΠ 6 τ᾽- 
τὴ δ. ἢ οὐ ΜΟΥ ΟὨἸγ 8. 6 νο]], ὠά 14. --- 
17.580. [Μ0}1.1. ΓΠ. ΙΥ͂. Ψ. ΜΊ. 76 μέ 3.40 
ὃ.--ὀ οὶ. 11. μά 3.-- ῶ,80.] 
ΑὐΟῈ ἴῃ ζο]ροη θη δἰ 6] 6 ΑἸ πη σοι: 

Νε. 1. Ἐπ γρητο. ἀροϊορίῖδ, ΒΟΥ δ 18. 
Οὐἰΐο. Ῥῃδθᾶο. οδί ----. 10 1.--- 

- ἢ. Οχδίσ!υβ. ΤἬθδοίθἪαβ. υ. 1. ---- 1.40. 

- 8. Βορῃῖδίδ. Ῥοϊἐξίοαβ. οά 1.----Ἕ 1.40. 

--- 4. Ῥασταθηῖΐᾶθε. ΡΆΣΙΘΡΊΑ, υἱζ.----.901.90. 
-- ὅ. Οομνίνξατη. Ῥμδθᾶγαβ. ὠ. ---.10 

-- θ. ΑἸοϊδίδαθη 1 οὐ ΤΙ. ἩΪΡῬϑτοΏτΒ 
Ἐγαβδύδθ. ΤΒοαρθθ. ὠέ 

ΟΠ δχυηξᾶρβ. ΤΟΊ ΘΗ. -Ἕὄ ἴἰ. Τιγ818. 
ΝΑ 

- ὃ. πα γᾶάσγητπβ. ῬγούδΟΌΟΧΔΒ. ὠδ. ----. 10 

-.- 9. ἀοχρίδθ. Μομο. ὑ 1.---- 1.40. 

---ἕ 10. ἘΠρΡρίδβ 1 οὐ 11. Το. ΜΘ ΘΙ .. 
ΟἸορβου. μά ---. τὺ 1.-- 

-- 11. Ἐσὲ ρα !οδο τὶ ἄθορια. ὠἷζ 1.80 
9.30. 

--- 12. Τ]λδΘαΒ. Οὐτ185. Μίηοβ. 

οὐξ 1.-- 1.40. 

--Ἕ 18. Τοσαὰ εὐὔτὶ ΧΙ. ἙἘἙΡΙ ογηΐβ. 
ὠΐζ, 3.40 8ὃ.--- 

- 14. ῬΙδύοιτβ απ ἔθυτι ορίβέοϊδο 
ΧΥΤΙ. Αοο. ἀσβηϊίίοιιοβ. οὐ βϑρύθχη 
αἰδιορὶ βρυσ. “{. 1.320 1.60. 

--- 186. Αγρομπᾶϊχ Ῥ]βϑίοῃἶσϑ, σομ ΘῈ 
ἰβδσοῦδβ σ᾽ϊδθαῦθ δῃύίζαιιαβ, Βο)ο δ, 
τ ϑθῖ ρΊΟ05587., πα] 065. οὐ, 2.--- 8.40. 

1μ8}0 νοι ΝΥ. 1--- 8ὃ -Ξ. ͵7οὺ]. 1. 

-- 4---Ξ Ὁ ΞξξΞξ, ο]. Τί. 
-- {-π-,10 τξόΈ σοὶ. 111. 

-- 11.123 -Ξ. νοΙ]. Τν. 

-- 18 -- οὶ]. Ο. 

-- 14.158 -Ξ Νο]. Υ΄. 

ῬΙοί ἘπΗΘϑΩ͂ΘΝ ῬΥΒΘτη. ῬΟΓΡΕΥΤΊΪ Ὧθ νἱΐᾶ 
Ῥ]ούλιΐ ἄθαπο οχᾶϊξῃθ ΠΡΥΟΤΌΙΩ οἷὰβ 110 6210. 
Ἐὰ. ΒΕ. ΟῚ Κα 8 ἢ ἢ. 3. νο]]. “49. --- 10.390. 

ΡΙαύΔΓΟοΙὶ γΥἱΐδο ΡΆΓΔ]16186. Ἐθο. Ο᾽, 5 πὶ 9 - 
Ε18. ὅ νο]]. ἘΠῚ, 11. ,.135.6016.10. ΓΟΙ. 1. 
σέ. 3.80 8.80. Ὑο]. ΤΙ. “48.40 4.---.- Ὑο]]. 
1Π11---ΤΥῦ. 16 “4.3.80 8.--.. ο]. . “(4 3.40 
2.80. 

οι ἴῃ ἔοϊσοπᾶθπη οἱ Ζοίπθη ΑἸ ΘΙ] σ6:Ὲ : 

ΝΥ. 1. ΤΏΘΒΘΙ.Β οὐ Βογλα]αΒ, γοῦτρτιβ οὐ 
ΝΌτσαϑ, 0]. οὐ ΡΆΡΙ] οἶδ. μἱζ.1.50 1.90. 

- 2. Του ζβίοο! θα οὐ δι] 11τ18, ῬΟΣΊΟΙ ΘΒ 
οὐ ἘδΌϊιΒ Μαχίνηυβ, ΑἸἹοϊ ίϑαθαε οἱ 
Οοτϊοίϊδηνιβ. ὠδά 1.80 1.90. 

- 8.. ΤΪτΑΟΙΘοΣ οὐ θυ ῖὰ5 Ῥϑα]α8, Ῥο]ο- 
Ῥὶᾶδβ οὐ Μίδσοϑιβ. ὠἱζ 1.30 1.θ0. 

- 4. Ανὐἰβίᾶθα οὐ ὕδίο, ῬΒΠΟΡΟΘΙΘῈ 
οὐ ἘἸδυϊηΐπαβ, ῬΥΣΤΏΒ οὐ Ματγτΐαβ. 
“ζ4. 1.40 1.80. 
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18. ΒΙ Π] ούμοοα βουίριλοσαση ατδθοοόγατα οὐ ΒΟστΑΘΟΥτη ΘΟ που 88. γί 

ῬΙυξατοΙἑ τυἱΐδθ θΆΧΔ]110186. 
Ν . ὅ. Τιγβϑηᾶοσ οὐ 5.118, Οἴσαοι οὐ 1ὰ- 

ΘΟΌ]Ϊα5. οἱ 1.20 1.60. 
--ὄ 6. ΝΙοῖδθ οὗ Οτδαββθὰβ, ϑοχίοσβ οὐ 

ἘΌΤαΘΩΘ5. δά 1.--- 1.40. 

"Ἡ"» ἀθόθθους οὗ Ῥογηρϑῖτιθβ. ο 1.--- 

--- 8. ΑἸοχϑηδονῦ οὐ ὕδοβαυ. ὠζ{1.---- 1.40. 

--- ς. ῬΒοοΐοιῃ οὐ δῖο λον. δ. ---- 80 

.1.10. 
--- 10. Αρἷὶθ οὐ ΟἸδθοίθθηθβ, Τρ. οὐ Ὁ. 

Οὐδοομὶ. ὑά ---.80 1.10. 
--- 11. Ποιοβίμοηϑθη οὗ ΟἼΟΘσΟ. δ ----80 

- 12. ϑυοχαρίχίαβ οὐ Απτομίτβ. ὦδά --- .-80 

- 18. Ὁῖο οὐ Βγυαΐαβ. ὠά 1.920 1.60. 
-- 14. ΑΥὐίδχουχϑοη οὐ Αταΐαβ, Θϑδ]08 οἱ 

Οἰμβο. ὠ 1.40 1.80. 
ΤΠ 8]1Ὁ νγοὴ ΝΥ. 1. ὃ ξξὀῥ )ο]. 1. 

“- 8--.- δ Ξξξ γο!ϊ. ΤΙ. 
6---: 8 Ξ--Ξ γὸο!ϊ. Π1. 
9----Ἠ12 Ξ-Ξ- ͵)οϊ. Τν. 

18. 14 -Ξ-. ͵7ο]. Υ. 
--- -πᾶᾶά. ΟἹ. Τοῖ ἄβκορ,. Μ ο  δ] αὐ 

οἱ Κα. ΖΙ6ρ]Ιθ συ. 8 Βᾶρ. [1 γουρ.) 
----- τιηοτα} 8. Ερο. α. Ν. ΒΟΥ μα ᾶδ Κὶβ 

{ νὸ]]. 6 “έ 8.--- ὃὅ.60. 

ῬοΟ]οποπΐβ ἀθοϊδι δ ΐ 05 ἄπο. 
ἩΪ ΠΟ]. ΄ΖἽά 1.-- 1.40. ᾿ 

ῬοΙγαρηΐ βὐγαίοροιεαίίΐοοι 11. Υ1Π. Ἔθο 
Ἐ.. ὙΥΟΟΙΕΥΙΪη. ἘΔ. ΤΙ οὐτ. ὁ. ΜΟΙ τ. 
ὧἵζ γ . 50 8.--- 

ῬοΟΙΥΟΙΪ εἰδίογίδο. Ἐθο. Τ.. Ὁ ἢ ἄντ. Τὰ. ΤΙ 
οαγ. ΤῈ. Β οὐποτ- οὐ 50. ὅ νο]]. ἱώ.20.60 
23.60. 

Ῥοϊγύχαν; Ερῖδ. σ. ἀλόγου ζαταφρονήσεως. 
ἘΔ. Ο. ΠΟ. ὠζ 1.30 1.600. 

ΡΟΥΡΕΥΥΪ ορτβοῦ. 56]. 
ἘΔ. 1Π. μά 8.--- 8.80. 

--ἔ ῷβοηὐοιύΐα δ ᾿πύρ} 1 5. 1}1118 ἀπόθῃίο8. 
ἘΔ. Β. Μοιιϊηθυῖ. ομί 1.40 1.80. 

: 5. ἃ. Ρ] οὐξῃ ἃ 8. 

ΡΥΟΟΙ͂ ἰγοῖϊΐ οδυμΐπᾶ: 8. 
Αὐρπ8 8. 

ΡΥΟΟΙΙ Ὠϊδάοοηϊ ἴῃ υτλπ Ἐπο] αν 616- 
πιθοῦ πη ΠἸΡΥ ΘΟ ΘΗ αγῖϊ. Ἐθο. 
α. Ἐσὶθα]οῖπ. δ 6.15 4.80. 

---- ἷὰ ῬΙ]αίοπΐα τοὶ ΡΠ] σδ ΘΟΠΔΗ]6Π- 
{ατὶ. Ἠά. α. Κτοὶ!]. 28. νο]]. γοὶ. 1. 
ΜΊΑ 5.--- ὅ.θ60. γο]. ΤΙ. ΜΊΑ 8.--- 8.600. 

----- ᾽ν. ΡΙοδίοπὶν Τἰπιϑοῖι Ομ ε Υ18. 
ἘΠ. ἘΠ 161. οὶ. 1--ἴ1. ὑά 80.-- 
32.230. 

- ἴπ ΡῬΙδίομἶβ ΟΥ̓ γ]ππὶ ἐοπεπεοηἑατἶᾶ. 
ἘΔ. α. Ῥαβα πα δ11. ὑά 8.--- 8.40. 

----- Βγροίγροκβὶβ δδίγοποιΐοδταπι ροπὶ- 
ὑϊοπαπι, ἘΔ. Ο. Μ διε ῖπβ. υἱ 8.--- 8.60. 

Ἐθο. Ἡ 

Ἔθο. Α. Νδυοκ. 

Ἑπᾶοοϊᾶ 

Ῥτγοοοργὶϊ ΟἈοβασ θεὲ β ΟΡοΥἃ θππἶὰ. θα. 
1. ἩΒΌΤΥ. ΜΟ]1.1. ΤΙ. 16 ὠέ 123.--- 12.80. 
ὙῸ]. Π11. «“( 8.00 4.-- ᾿ 

Ῥγορμοίδγπμι Υἱΐδθ [θη] 0806. ἘΔ4, Ἡ. 
ΟΘΙΖΘΟΥ͂ οὐ ΤῊ. ΟΠ ΘΙ 8}. ὦὐζὅ.60 θ.--- 

Ῥιο]οιδοὶ 068. ἘΔ.1.Τ,. Ἡ οἰ θότα. ΝοΙ.1. 
ϑγπίβχίβ. Ῥ. 1. Ἡρτὶ 1---ΨῚ. μά 8.---- 8:60. 
Ῥ. ΤΠ΄0. Ἰἰρυὶ Ὑ11---ΧΊ ΤΙ. μά 12.--- 12.60. 
ΜοΟ]. ΤΙ. Ον. δβίγοῃ. χυυΐη. ὑδί 9.--- 9.60. 

θΘυΐηῦ Βιιγτπδοῖ ΡΟ οι ΟΥ̓ πι 1]. ΧΙ͂Υ͂, 
Βδο. Α. Ζ:γατ θστα δ τι. ὠδί 8.60 4.90. 

Βοροχίογίππι συΐθοι. Ὑὐγίουγθυ οι ἢ ἾΝ 56 
ΒΡ ΟΖ ΠΟ χῖῖα ν. Η.. Κὶ ἢ ὅ Π 6. οέ----.80 1. 

Βπούίογοβ θγδθοῖ. ΒΟ. 1.. ΒΡ Θπ 561. 8 γνο]]. 
ὍῸΟ1.1. Ἐά. Ὁ. Ἡδιωταθχ. ὑἱ. 4.230 4.80. 
[γῸ}}. ΠῚ αἱ. ΤΙ γοσρυ. ΝΘΆΡΘΔΥΡ. ἱπ  Ο1Ὀ.] 

ΝΟΥΙΡΊΟΘΥΘΗ οὐϑύϊοὶ. 5. Πἰσούϊοϊβοτίρ το θ8. 

- ποῦ γ]οῖ, βἴθμο: Μούσίοὶ Βουῖρ ΟΥ̓ Θ8Β. 

---- πιο] ΟΡ]. βῖθμθο: Μούσοϊορϊοϊί 
ΒΟΥΙΡΌΟΥ ΘΒ. 

---- ἘοΥἱρίππνρ Οὐπαύθαὐορο]. Ἔρο. 
ΤΏ. ΡῬΥΘΡΘΘΥ. 33,.ϑ ἤδβοο. δ 10.--- 11.390. 

--.,-- ῬΠΥΒΙΟσποιοπΐοὶ. κβῖθμο: ῬΈΥΒΙο- 
ΒΠΟΙΔΟΙΪΣΟΙ βουϊρύουτθα. 

-- Βδουὶ οὗ υγούμπηϊ. 
Ἐ8θοσ. Τ1Τ: 9. ῬΡΆΪΣΠΟΡ ΟΠ ἃ 8. 

τ Βα8Βο. ΤΙ: Βι Ῥαύσατῃ ΝΊοΟ 8 6. ἢ ΟἿΏ ΤΏ. 

ΕἘΔ80. 111: 5. ΖΒΟΒ αΥΪ85 ΒΒ οῦοζ. 
ἘΡΔπο, ΤΥ : 5. ΘΡ ΔΗ ῸΒ νοι ἘΔΙΟΊΙ. 
ἘδΒο : ἘΣ. Θ ὁ 1181 ἃ, Φ 6116 πῃ 2. α 6808. 

ἃ. ἙγζΟἶδὺ. Ῥαύτδβ. ὠδί. 6.--- 6.60. 

δΟΙΘΐ Απὐποθπβὶθ Ορυποι 18. ΕΔ. 1. Τὰ. 
ἩοίροτΩ. ὑἱί 8.-- δ.80. 

ἘΘΟΧΤΙ Ἐπ τσ οἱ οροότᾷ. Εᾶ. Ἡ. ΜτύβοἈ - 
Τὰ ἢ Π. ὃ ΥὙ0]1. ὙΈο].1. [ὉὉ. ἀ, Ῥχ.)} 

δἰ ΘοΟΩΐ δοίμῖ γε ύδρια. ἘΠ. Β. Τῷ. 8} αὶ - 
Κῶανϑὶ. ἵ 1.80 3.230. 

ΒΟΡΒΟΟΙΙΝ ὑγᾶρορᾶϊΐδο. Προ. α αἰ}. Ὁ 1π- 
ἄοτξ,. ἘΔ. ΝῚ οὐΣ. 5. ΜΘΚΙοτ. ἘΠᾶ. γοϑίου. 
«4. 1.06 2.20. δᾶ. τοΐπογ. ὠέ 1.85 1.80. 

Ἐϊπ οι 1646 Τταρδάϊο (Αἴαχ. Απίύϊροιιθ. 
ἘΠδοίσα. Οϑᾶϊριαβ ΟἹ]. Οδϑαΐρυβ Τγτ. 
ῬμΣΙοοἰοῦθβ. ΤΎΘΟΒΪ 186) ὑ]0. --ο. 80 ---.60. 

ΟΡΒΟΟΙΪΒ οὐπύΐοα. Ὀΐρ. Ο. ΒοΒχοΘα ΘΓ... 
“{(. 1.40 1.80. 

[---- Βοιο!α ἴη Κα. ὑταροθᾶϊδε γοΐογΆ. 
ἘΔ.Ρ. Ν. ΡῬαρδρϑθοσύχίοβ. ἡἱζ 4.80 ὅ.40. 

ϑορΡπϑητι5 γοὸ ΤΆΥΟΗ. ἩΠᾶ. Η. 6 6129617 οὐ 
Α. Βυγτοκμαχᾶι μά ὅ.60 θ.-- 

ίουδοὶ Βου]ορίη. Βθο. Α. Μοΐη 6 ΚΟ. 
4 “ γ011. [νϑσρτ.] 

ΘΟΙορδο. Προ. Α. Μοίΐμοῖκο. 
[2. Ζί. γοΥρΎ.] 

ύγδθοιΐκ Κοορτδ ἶοα. Ἐθο. Α. Μοΐηθ κα. 
8 γ0Ὸ1]1. ὠζ 10.80 19.60 

ἘΘΥΎΠΚΘΙ105. ἘΔ. ὙΥ. Βοΐομ τ ἃ . [{΄. ἃ. ΡΥ] 

2. νο]]. 

θῖ9 ξοξξθι Ζιϊογη νουβίθαθῃ βίοι ἢ σοθειάθειθ ΕΧΘΙΏΡΙΔΤΘ. 

δ 

οἵ 
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ΝΥ ἰπ. ΠΥ ΤΠ ΘΟΙ τη. 
Ἡ. Βα 6. 2 νό]]. μά 8.20 4.10. 

Το οηύι Νουπ (ὙῪ86606 οα. ΡῈ: Βα εὺ- 
ΤΆ Πη". Ἐϊΐ.ν. μά 8.95 9.78. 

ΤῊΘΙ 01} ΡΆΓΆΡΉΓΑΒΟΝ Αὐϊδίο ον 1]. ἘΠ. 
7. νΡθηρ61. 2 νῸ]]. υά 9.--- 10.290. 

ΤΠοοοχὶζην: 6. Βα οοΙἑ οἱ. 

Τπηροάὸότγοϊτ Θτδδθο. αὐοοί. οαγαίίο. 
Ἡ. ἘΒδοαᾶϑθτγ. ὥζΖά θ6.--- 6.θύ. 

ΤηοοαοΥΣ ῬΡγοάχομιϊ ὀΑΡΟΕΥ Ομ  Ἀ ΟΜ. ἘΔ. 
Β. ἨΘΥΟΒΘΙ. δά ---.80 ---ὔ. 

ΤΠΘΟΙΪΝ δι Υ οὶ ΘΧΡΟΑΙο ΤΟΙ. πιδύ}16- 

ἘΔ. 

Ἐθα. 

πϑ. δ)ἃ 10». ῬΙδίομθπι αὖ}. Ἐρο. 
ἘΝ. Ἡ 1161. υὑἱζ 8.--- 8.80. 

ΤΠΟΟΡΙ δε 1 ΕΥΘαΪΐ ΟΡρΟ6Γ8. Ἐθο. Ἐ' 
ΣΤΥ. 8. νῸ}]1.0 [0]. 1. ΤΙ. νοσρτυ.] 
ΧΟ]. ΠΙ|. μά 3.40. 

----- π. λέξεως Ἰἰρτὶ Ῥτασταθπία. Ο]]. 
Α. Μά τ. ὑ 58.--- ὅ.40. 

ἘΠΟΘΟΡΆΥΔΟΙΙ Βἰπιοοεύϊδο πἰδίοτίδο. ἘΚ. 
Κ. ἀἃ0ὸ Βοοσ. ὑδ. 0.--- 6.60. 

ἩΠΜπογάϊαϊν ἀρ 6110 ΡΘΕΟΡΟΠΗΘΕΙΆ6Ὸ Ι]. 
Υ111. Βοο. Ο. Ἠὰᾶο. Ἐλ. τϑίον. 23. νοἱ]]. 

"») ᾿ϑίοῖν τ βοιῸ 

[46γ0.] Ῥδοπ ἀλλ όσο ἶν ΒΟΒΟΙἶ πη Πονδεΐπηι 
γοϊπδύϊογα. Β6ο. Ὁ. ΚΘΊΙΘτ. ΓΜ]. 11. 
“4. 31.--- 32.600. 

ἀμληϊδπΐ ΜΓ ΘΟ π Γ0Υ. σοϑύ. Τ6 1]. Ἐρο. 
νι ἀαταϊνδδῦβθη. 2. νο]}]. [ζ. ΖΕ. γϑυρζ. 
ΝΟΟΡΘδτΙ). πᾳ ΟΙΤΌ. 

Απμαρο!ΐαδ. οα. ΥὙ͵ο 61 ΓΙ ἰη, βῖθμθ: ἘΠΙΟΤ Ὁ 5. 
Απίμῖπΐ ἀθ οδογγαύϊΐοπ οἰ θοσ μι οἷ 0]. 
ἘΔ... οβΒο. ἘΠκΔ. 11. “ά 1.---- 1.38. 

ΑπὐΒοορῖα Τιαὐϊηἢ δἶγθ Ροοδὶα ΠΥ ηλ6 
ΒΌΡΡ᾿ ΘΙ ΘΙ ΠΏ. 

ῬΔΦΥΒΊΙ: βγη. ἴῃ οοαάᾶ. Βουϊρέ. τθο. Α. 
1086. 2 ἕδβοο. ἘΔ. 11. “( 8.80 10.-- 

-- 11: βγη. ορῖσταρῃ ΐοϑ, 601]. ΕἾΤ. 
ΒΌΘΟἝΘΙΘΥ. 8 ἔθος, Ἐδ80. 1. μζ 4 --- 
4.80. ἘΔ50.11. “(8.90 ὅ.80. [ἘΞ 886. 1171. 
ΕΔ. ΤΠ ἅτατα αὐ 56 ἢ ἴπ ΨοτΡ.] 

ΞΈΡΌ].: 5. Ὁ 81 8.8 18. 
Απὐμοϊορῖὶο 8. ὅπηι. Ὀ᾿Θμὔοσα σ. Ο. Μ δ: πὶ. 

«Π. ---- 60 ---.θῦ. 
Αρυ]οὶ οροῦᾶ. ὙῸ1.1. Μοίβυουρῆοβοα. ἘΠ. 

Ἐ. ΗΘ]. δέ 8.--- 8.40. ΜΟ]. 171. Ἐΐ4βο. 1. 
Αροϊορσία. Ῥθο. Β. ΗΠ 61γὰ. “τ. 8.40 9.80. 
ΜΟ].ΤΙ. Ἐδβθο. 11. Ἐ]οσυ ἄα. ἘΠ. Ἐ. Ἐ 61 πὰ. 
“( 3.40. 3.80. ΟΙ]. ΠῚ. 1)6 ῬΕΣ] οϑορῖδ 1]. 
ἙἘᾶ. Ῥ. ΤΒοτα 88. ζ 4.--- 4.40. 

---- Δροϊορία οὐ Πουΐ ἄα. ἘΔ. 7. ν. ἃ. 119. 
“ 4. --- 4.80. 

Απρηβέϊηΐ ἀθ οἷν. ἀοΐ 11. ΧΧΠ. Ἐροο. 
Β. οι Ὀατὺ. Ἐα, ΤΤῚ. 2 νο]]. 1.1. Τρ. 
1---ΧΊΤΙ. υἱς.8.--- ὅ.60. Ὑο]. 11. 110. ΧΤνΥ--- 
ΧΧΤΙ. “{ 4.20 4.50. 

Απρπδίϊηϊ ΘΟ. ΤΟΝ πη 11]. ΧΠ])]). 
Ῥ. Κπδ1]}. μά 2.10 3.20. 

Ἐσθο. 

Α. Αὐβρδροπ ρυίθο ἴΒοῖ οι ἀπά Ἰαἰθἰ πΐβομος ΒΟΑτ  βέ6116:. 

[16 “ά 3.40 8.---} “( 4.80 θ0.--- Ἐδά. ΤΠ 
2 νΟ]]. [16 “ά 1.20 1.80] “4 3.40 8.60. 

Τυνρηϊοάονΐ οὐ ΟΟ] Πα ΐ δγπῖπι. ἘΔ. (. 
ΘΙ ΌΘΥΡΟΣ. υἱέ 1.40 1.80. : 

ΧΟΠΟΡ Οὐ ΟΧρΘαά το ὕγεὶ. θα. ὙΥ. 
αουλο1}. ἘΠ. τηϑΐοσ. ὠζ 8.40 8.---. ἙΔὰ. 
Ταΐη ον, ὦ --τ. 80 1.10. 

-----..ἕἜἈϊδίονγία αγᾶθο. ἘΒοο. Ὁ. Κο6]116Χ7. 
ἘΔ. ταΐλον. ὦ --- .-90 1.80. 

----Ἕ - --- Βοο. ΤΏ. ΘΙ ἀοτῦ. ἀζ ---.90. 
--..- ῷ1ἫὉΕΟΒΟ 10 Ογτὶ. Ερο. Α. Εασ. ἘΕά. 

τηϑϊογωζ. 1.50 3.--- ἃ. ταΐπ ον μζ ---.90 1.80. 
--.-... ΘΟ ΘΗ ΥΪ. Βοο. ΝΥ. ΟἸ]οτὺ ἘΔ. 

ΤΑΔΊΟΥ δ 1.--- 1.40. ἘΚ. χΐποῦ ὑἱί ---. 4δ 
“1 .« 

Ἐρο. Τὼ. ἡ ἰπᾶοτε. 
ἃ ἔδβϑοο, οί 1.40 2,10. 

----- ῬῸῚ: Οδϑοοποχϊαίουβ, ϑυσαροβίοι, ΗΘΓΟ, 
Αροθιίααβ, Αροϊορῖᾶὰ. Ἡᾶ4. ΤᾺ. ΤῈ 8]- 
Βοίτη. ὧδ 1.40 1.80. 

Ζδομαν δα ΒΒΘΙΟΥ, Εἰ γομβο σὍ ΒΟ στο. 
Θοαΐβοι ἄγβρον. Κα ΑἸ στ θη 8α. ᾷ. Κυᾶμρμοτ. 
“(. 10.--- 10.80. 

Δοπᾶγθ ορϊΐοπιθ πἰβίονί ἃ π]. ἘΜ. Τὶ. 
Ὀιμᾶοτῖ. 6 νο}}. μά 31.380 8ὃ0.80. 

ἢ ΓΘ Ὶ ΘΕ. 

ΑὙἸ ΜΙ αχῖα δὲν που οοιηοοᾶΐα. Ἐ4. 
ἘἙ. Ῥοΐρ θυ. δ, 1.50 2.-- 

Αὐδοηῖὶ οριδοῦ 8. Βθο. Β. Ῥοίροσ. ὡδᾶί. 
οδὺ ἐβῦα]δ. οὐ. 8.--- 8.60. 

ἙΑπτο] 5 ὙἹούΐον, 5. ἘἘΠΕΧΔ. Ἐ΄. ῬΊΟ 1] τὰ ΔΓ ΘΓ. 
[ὔ΄. ἃ. ῬΥ.] 

Αγνϊοπὶ Αγαΐοα. Ἐᾶ. Α. Β σον βέρ. υἱζ1.--- 1.40. 
Βοπθαϊοῦ τόρ ἃ ποποβο. Ἐθο. 

Ἑᾳ. γοϑΙ Ιίη. οἵ. 1.00 9.-- 
ΒΟΘΟΙΙ ἀο ᾿πδὺϊ, ΑΥΪΡΗΙούλοι, 11, 11, 46 

ἴπδύϊῦ. τὰ πϑίοα 11. Υ, πᾶ. α. Ἐνιθαϊθῖπ. 
“4. 8.10 δ.60. 

ἑρμηνείας. Ἔθο. Ὁ. Μοΐβθτ. 
8.10 9.70. 

Οἀθβαχῖν ὀοτεπηθπὗ. σατη Α. ΗΠ ΓΟΪ δ] ἰοσάσηᾳτιθ 
ΒΌΡΡΙοχηθηῦῖθ. Βοο. Β. Κα ἀ Ὀ]1οχ. 8. νο]]. 

͵ο]. 1: ἄἀο 60 ΘἈ]11160θ. ἘΔ. πιΐη. 
“2. ----τ 1.10. ἘΚ. ταδὶ. “ 1.40 1.80. 

- ΤΙ: ὅθ θ6110 οἷν  ]. ἘΠ4. γαΐπι. οἱ --- . 60 
--.θ90ὺ. ἘΔ. χτηδῖ. δά 1.--- 1.40. 

-- 1Π. ΟῚ: ἀὁ ἢ. ΑἸΟΧ., 0 ἢ. Αἴτ. Εθο. 
Ἐ:. ΝΜ οΘΙ ΓΕ] πη. δ. τΐη. μά ---.τ0 
1.-- - Ἠᾷ. πηδὶ. ὠζ 1.10 1.0. 

--- ΠΠ. ῬΙΤΙ: 46". Μϊδρᾶπ. Τγασιομίδ, 
ἰπάϊοοϑ. ὠέ 1.80 1 

Ἔθο. 8. Ῥιπέθν. Αὐδρ. ἰπ 
1 ᾿χ8ᾷ (οδπο ἃ. Καὶύ. ρτδϑἕδιϊο). ὠἱζ 1.580 3.10. 

2 νϑδχίοβ. 

---ἕ - ἄρ 8610 ΘἈΠΠ[|00. Ἐδ. τΐπου, 
ἘΔ. 11. μά ---.-1δ 1.10. 

----- ὠ ὠ-.-- 46 6110 οἷγνί!δ. ἘΠ. γνηΐποσ. 
ἘΠ. 1. κά. ---.-600 ---«90. 

Οδιραγ ΕἼΔ00] ἀροϊ μα ΐθηθ5. ἘΪᾶ, 
. ΠΟ ποτὺ. ὦ 1.40 1.80. 

10 ἔοξέοι “2:67 ὙΟΥΒίΘ 6} 510} ΠῚ σοϑιενθιιθ ΕΧΘΙΏΡΙ8ΓΘ. 



1. ΒΙθΠοίμθοδ βοσϊρίοσυση ασδϑοοχσαϊα οὗ Βοχϑηοσθτα ΤΘΌΧΘΣ 88. Ὃ 

ἈρΑβδ ΟἀοΥ  ἰπδύϊαῤίοπον ἀἰνπδσχπι οὗ 
Βλθου τίμα αὐίϊπ. ἘΠ. ΡῈ. 5 δο ὑπ 60. 
πο.) 

Οδδοὶΐ ΕοΙ οἷς ἀθ πραάϊοὶπα 1. ἘΔ. Κ. ΒΕ ΟΒ 6. 
“ά ἃ.--- 8.40. 

Οδίοπὶβ ἀθ ἃρτὶ οαϊαγα 1. Βθο. Ἡ. Κ 611]. 
“4. 1.--- 1.40. 

Οδὐπ 1 ολγπΐπδ. 
ΜΊΑ --- . 45 --.7ὅ. 

-πτπΞὸῳ ΤΙΡΙΠΠΕ;., Ῥγορουθ ΑΓ ϊπ. 
1,. Μα961167. σέ 8.- 8.600. 

ΟοΙδὶ ἀο πιοάϊοἶπα 11. Ἐᾶ. Ο. τι θοτρ. 
“4 8.--- 8.0. 

(οπβοχίηΐ ἂρ ἀΐθ πδίϑ]]} 1]. 
ἩἨα]εβοῖ. οἱ 1.20 1.60. 

ΟἸοογοπὶν βΒογίρία. ἘΔᾶ. Ἐ. ὙΥ. ΜΆ Ι]1οΣ οἱ 
α. Βστιοᾶάσγὶο!. 4 ραγίθϑ. 10 νο]]. “{.326.30 
0.60. 

ῬΑγΒ 1: Οροῖϑ τ]ιοίογίο, οᾶ. Ἐ σ1ϑα- 
τίσ. 2. νῸ}]}. Χο: 1. “ἷά 1.60 3.--- 
γο]. 171. «Κὶ 8.40 2.80. 

--- 11: θτγαθίοποϑ, οᾶ. ΜᾺ1161. 8. νο]]. 
ἦ9 “έ 3.40 3.80. 

-- 17: ἘΕγρίπύπ]λο, θα. ΜἊ]]1 6... 3 νο]]. 
[νοϊ]. 1 μέ 83.600 4.20θ.0.. γο]. ΤΠ. 
“{ 4.20 4.8θ.}] ὠμά 1.80 9.--- 

-- ΙΥ: Βονῖρίδ ΡΒ ΟΒΟΡ ἶσα. σά. 
Μά]1ΘΙ. 8 νὸ]]. 1οὸ “ά 2.40 2.80. 

Αὐοἢ ἴπ ξο]σοπ θη οἱ ΖϑΊ θα Αἐοἑππιβθα: 

Νε. 1. Βμοίοσίοα δᾶ. Ἡθγυθῃπίθτη, 6. 
Ἐνϊοάσίοῃ. οδί ---.80 1.10. 

-- 2. 0 ἱπνυθῃίίζομθ, ϑᾶ. Εἰ σἱθασὶο ἢ, 
σζ --- 80 1.10. 

--- 8.(. ο οτϑίοχο, 
ὐἱζ 1.10 1.80. 

-- 4. Βεαΐαβ, οἃ. Εἰ γι οαάχίοη. μζ ---. 10 

ἘδοΘπβ. Τὶ. ΜΌ 6167. 

Βοο. 

Ἐδθο. ἘΣ. 

ρα, Ἐχ[οαγίαοῃ. 

- ὅ. Οτγϑδίου, 64. Ἐνιθάτστοι. ὑά ---.60 
--.78. 

- 6. )ὸ ορύϊηο ρσθηΘΥΘ ΟΥ̓ϑιΟστ τ, ρϑτίϊ- 
ἰΐομοβ οὐ ἱἰορίοβδ, θᾶ. ἘΣΘ ασ 1 ἢ. 
σ. --- -580 ----78. 

---ἕ 1. Οτεαϊϊουθβ ὕσὸ Ῥ. Θαϊποίίο, τὸ 
5οχ. Βοβοῖο Αταθτῖηο, τὸ ῷ. Ἐοβοΐο 
οοχηοθᾶο, 6. Μ Δ11Θγ. δέ ---.-10 1 

-- 8. Ὀἰνίηδύϊο ἴῃ ῷ. Οδθϑοϊΐπτη, δούϊο 
ἴὰ Ο. ὕἴοσσθση 1, θα. Μἢ]16 1. ὠζ ---.80 
-70. 

- 98. Δούϊομίβ ἴῃ Ο. ΨοχΤοτη ΤΠ βἶνθ᾽ 
ϑοοιβαύϊοβ 11, 1---Τ|Τ, οα. ΜΈΆ]16τ:. 
“«Ά. 1.-- 1.40. 

“- 90: --- τ-----τ 1 ΎΎῸΎ, οἃ. Μἃ119:. 
“ά -- 50 --- ὃ. 

“- 10. Ογεαύίζομπθθ Ῥγὸ Μ. ΤᾺ]11Π10, Ῥχὸ 
Μ. Ἐοπίθίο, στὸ Α. δϑοΐῃβ, ἀθ ᾿τυροσῖο 
Οπ Ῥοπροὶΐ (ΡτῸ θρθὸ Μϑ}}}18), δᾶ. 
ΜΆΛΛΙΟΣ. δά ---.80 ---οὔό. 

΄ 

ΟἸοογοπὶα βοσὶρίβ. Ἐδᾶ. Ε', ὙΥ. ΜΆ]11οὸτ οἱ 
α. Εἰσί θᾶτ!ο}. 

ΝΥ. 11. Οσδύϊζοιθβ ὑτῸὸ Α ΟἸπαϑπέΐϊο ἘΔΌϊίο, 
ἂθ Ιορθ ἃρῖ. χθϑ, ρὑχσὸ Ο. Βδρίσίο 
ῬοσαθΠ]ομἷβ σθο, θᾶ. Μ 11 6:. μά ---. 80 

-- 12. Ογδδίομοθ πὶ Τ,. Οδ λ λγη, ῬΤῸ 
1. Μύυτθηδ, οἃ. Μα]161. «ΚΑ --ο-τὸ 

- 18. Οταύζοπθβ ὕγὸ Ῥ. 5.118, Ῥσὸ Ασοβὶδ 
Ῥοθῖβ, ΡΙῸ ΒἼδοοο, θα. Μ 1197. 

-τ-ὅ0 ---ἁ ὅ. - 
- 14. Οτδύϊζουθϑ ροβὺ τοἄϊζατα ἴῃ βοηϑῖα 

οὐ γοβὺ γχϑάϊϊαχη δᾶ Θεΐγίίοβ μδΌἑύδο, 
αθ ἄογιο 888, ἀθ Βϑυιβρίσαγα ΓΘΒΡΟΙΏΒῸ, 
οἃ. ΜΆ11Θ6τ. δέ ---. 10 1.--- 

- 156. Οτγαίϊζουθα ὑγχγὸ Ῥ. ϑοβίϊο, ἴῃ Ῥ. 
γεδηΐατη, Ῥχὸ Μ. βο]ῖο, θᾶ. Μἃ1196τ:. 
“ἽΚ -- -τὸ 1.--- 

--- 16. Ογαύζομποβ ἂἃθ ὑσονυΐμοῖΐβ ΘομΒ]8- 
ΤἹΡαΒ, Ῥγὸ 1... Οοσπο]ῖο ΒΆ]Ρο, πὶ Τὰ. 
Οδὶραχηΐατη Ῥίβομθτια, ὑσὸ ΟἹ. ῬΊδποΙο, 
ῬΙῸ ἘδΔΡΙσῖο Ῥοβίαιαο, οᾶ. ΜΆ]11Θτ:. 
«ἈΚ. ----.10.1.-- 

-- 11. ΟΥδύϊοηοθθ ὑχσὸ Τ. Απηΐο ΜΊϊουο, 
ῬχοΟ Μ. Μϑγοϑῖο, ὑχὸ ᾧῷ. Τιρατῖο, ΡΤῸ 
τόθ Ποϊούατο, οἃ. ΜΑΆΙ1Θ0τ:. ὠζ ---.80 
-. 28. 

- 18. Ογϑίΐουῃϑβ ἴῃ Μ. Απξομπίτιση ῬΕΣ ρΡ- 
Ῥΐοδθ ΧΙΥΝ, οα. ΜΔ ]11 6 τ:. μά ---.90 1.80. 

-- 19. Ἐρίϑες. δ)ὰ ἕδιη. 1. 1--- ΤΥ, οα 
ΜΆΙ1Θθτ. δέ ---.90 1.80. 

-- 0. Ἐρίβθυξ. δᾶ ἔἕδτη. 1. γ7--- 1 Π, οἅ. 
ΜΆΙ1ΟΣΥ. μά ---.90 1.80. 

-- 21. Ἐρίϑυι. δᾶ ἔδτη. 1. ΤΧ-- -ΧΤΙ, οά. 
Μά]1ΘΙ. δ --- .90 1.30. 

--- 22. Εϊρ δϑὺυῖ. δὰ ἔδιω. 1. ΧΤΙΤ.- -ΧΎΊ, οά. 
ΜΆ1]161. οί --- .-90 1.80. 

-- 28. Ἐρίβίυϊδθ δὰ Θαυϊηύανη ἔγδύχοχη, 
ῷ. Οἰοοχομῖθ ἂθ ρμοὐϊεϊοπθο δὰ Μ. 
ἔταΐσθοηθυ θρίβίαϊα, οἰπβᾶθμιη νϑσϑὰῦ 
αὐἱᾶάδτη ἂθ 5ῖρηῖβ ΧΙ, οἂ. ΜΊ11 9:1. 
ὠὧδξ --α.60 ---.90. 

-- 24. Ἐρ δες. δᾶ Αἰδ. 1. 1---ΤΥ, οά, 
ΜάΊ1Θγ. δά 1.---. 1.40. 

- 28. Ἐρίβιυ. δᾶ Αἰ. 1 Υ5--- ΠΠΠ, οᾶ. 
ΜΆΙ]1οτ. ὑ 1.--- 1.40. 

-- 26. Ερίβιι. δὰ αἰ. 1, ΤΧ--- ΤΙ, δά. 
Μά1ΊΙοτ. ὑζ 1.--- 1.40. 

- 21. Ἐριβϑῦυδ. δὰ Αἰξ. 1. ΧΤΙ.---ΧΎΤ, οά. 
Μά1ΙθΣ. 4 1.--- 1.40. 

--- 38. Ἐρίβευ. δᾶ Βσγυΐστη οὲ ορίβδ. δὰ 
Οοὐανζθχη, 6ἅ. ΝΜ 1] 6 7. μέ ----. 60 ---.90. 

-- 29. Αοδάοτοίοι, θᾶ, Μ 11 Θ τ. «δά ---. 10 
1.--- 

-- 80. 9 δηΐρυβ, οἅ. Μ]ΠΟ τ. ὠά 1.--- 
1.40. 

-- 581. Ταδβουϊδηδο αϊδρυϊεαίίϊομθβ, δᾶ. 
ΜΆΙ]1Οο τ... ΜΊΑ -- .-80 1.10. 

-- 82. 86 πϑδίυσα ἄθοστι, θα. Μὶ Ἅ116Σ, 
σζ -. {0 1.-.- 

Ὧ10 ξοῖξο Ζ|Π}67Π σθυβίθ θη 510} ὮΣ εβειιεθενθ ΕΧΘΙΙΡΙΔΥΘ. 
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᾿ ΟἽδογοπῖ βοχὶρία. Ἐδᾶ. Εἰ, Ὑ. ΜΌΙΠΘΣ οἱ 
α. Εν ϑάτντοἢ. 

Νι. 88. 0)ὸ ἀαἰνϊπαίίομο, Ὧἀθ ἔδΐο, οὰ 
ΜΆ1Ι1ΘΙ. δ ---.- 10 1.-- 

--ὄἩἕ 84. 00 τὸ ρΡυδ]ίοα, οἃ. Μά]16Τ 

ὠὦζ --ἰ τὸ 1.-- 
-.- 588. )ο]ορΊραΒ, α. Μ ἃ 1161. “{---.101.--- 
- 86. )ὸ οἔβ 118,64. Μἃ11 97. ἱέ ---.10 1.-- 
- 891. Οαῖο Μϑίοσ ἂθ βοπϑοίαίθ, 1,8.911π|8 

ἂθ διρίοὶ δ, Ῥασϑάοχϑ, οα. Μά1]16ὁτ. 
-. --. 28. 

ΤῊ 8] νοι 
Νι. 1. 2. -  Ραῦβ 1, νο]. 1. 
--ὀ 8--Ὁ ΞΞ Ῥᾶχβ 1, νοῖ]. Τ|΄. 
--ὀ {ἡ-τ.9 τ Ῥαὺβ 1|, νοὶ]. 1. 
-- 110-14 ΞΞαὶ ῬΑγθ ΤΠ|, νο]. 1 |. 
-- 165-18 ΞΞ Ῥαγβ Τί, νοὶ. 117. 
- 109-05 τΞἜΞ ῬΔ18 11Π], γο]. 1. 
-- 24--28 -ὸο Ῥδ18Β ΠῚ, νόο]. 1. 
- 29---81 -. Ῥδ7Β 1, νο]. 1. 
--- 82---85 τ ῬΆΥ8 ΤΥ, γ0]. 11. 
-ὄἕ 86. 81π. ΕὙΆ ΤΩ. τε Ῥατβ ΤΥ, νοἹ] 171. 
ογὔδλίοποα δοϊοοΐδθ ΧΧΙ. Ἐρο. '"πτνττττπν 

ΟΕ. ΜαΙ]16 1. ὃ ρϑγτίθβ. οἱζ 1.10 2.80. 
ῬδΙΒ 1: Οτγαῦν. ὕγτὸ Βοβοῖο Αὐμοσῖνο, ἴῃ 

ψόσσϑσα 1]. ΤΥ δ Υ, ὕτὸ Ἰθρθ Μδη]7),18, ἴῃ 
Οαυήπανα, τὸ ΜΌτζομϑ. υύ --- .80 1.10. 

-- 1: Οσδιῖδ. ὑτὸ 5.118, ὑτὸ Ασοβῖβ, ὑτῸὸ 
δοϑίΐο, ὑτὸ Ῥιδηοῖο, ὑτοὸ ΜΊῸΟΠΘ, ῬτῸ 
ΜΆΓΣΟΘΙ]Ο, τὸ Τύρϑτὶο, Ῥτὸ Ὠοίούθο, 
ῬΕΠΙρρῖσδΘ 1. ΠΠ. ΧΙ. “({---.90 1.30. 

---- οταϊζοποε βοϊθοΐδο ΧΊΧ, ἘΔᾷ., ᾿παΐοθρ 
δᾶάϊθοοο. ἃ. ἘΡοσΒαταᾶ οἱ Ο. Η:σ80Ὲ- 
ξο]ᾶθτ. ἘΔ. ΤΙ|.. αὶ ῶἃ.--- 9.60. 

Οτδῦῦ. ρσὸ Βοβοῖο Απιοσῖπο, ἴω ἴ θσσόίη 1]. 
ΤΥ. Υ, ἀθ ἱτπηροσῖίο Ῥοχζηρϑὶ, ἴῃ Οδυ πϑηι 
ΤΥ, γγὸ Μυσομδ, ῬἈ7Ὸ Ἰιϊρδγῖο, ῬΤῸ τορθ 
οϊούατο, ἴῃ Απέοηίατῃ ῬὨΣρρίοδο 1. ΤΙ, 
αἰνίπϑίῖο ἰπ ΟΑΘΟΙ Ἶπ. 

---- ον δήοϊδο. Εθο. ΑΚ. 79 56 ΘΙ: 2 νΟ]]. 
[16 δέ. 8.--- 8.60.1] ἐᾷ 6.--- 4.290. 

--ἕ ορἰδίοδο βοϊοοίδθ. ἘΔ. Β. 16 5 ἢ. 
ὦ νδχίοβ. [ὃ"Ὀ.1. “{1.--[ὄ 1.40. ῬΟῚΤ. “41.580 
ὡ.---] “{. 2.580 8.40. 

-.-.ο.Θὃ Δ0 νἱγίπί. 1. τ. ἘΔ. ἘΠ. Κπ οΘῚ 11} 561. 
“( 2.---- ἃ.40. 

[-----] Β06114 ἴπ ΟἸσδοτοπΐα οὐ οἷ ΒῸ- 
Ὀἱοππἶδ οα, Ρ. ἩΓ1] ἃ ΟΌ τ δπ ἃ . “68.--- 8.60. 

ΟἸδλη ἀΐδηΐ Άγπι. Εν 6ο. ὁ. Καὶ ὁ 6. μά 8.60 4.20. 
ΟἸδπαϊ Βονοεΐ ππ]οιιοάϊοῖπα ΟὨΙγοπΐν. 

ἘΔ. ΒΕ. Οαἀοτ. μά 12.--- 12.80. 
Οοιεπιοάἰ δὶ οαγπΐπα. Βθο. Ἐ. πὰ ἀπ ἰμρ. 

2 γαγιῦ. “ί. 2.10 8.0. ᾽ 
[Ὀοπδίδε ηπ:85.}] [χὸ. ποῦ. ἀθ Ὁ, ἡαρπο 

οἰαθαὰθ τηδίγθ ἩἨσοίθηα [10611τ|8 ἘΠ. 
Ἦ. ἨἩονγᾶθπτοΐοῃ. δά --- .-600 ---οθύ. 

ΟοΥπο ΙΒ ΝΟΡΟΝ: 8. ΝΘΡ οδΒ. 
πτίῖῖ Βα ἰδ. ΑἸοχαπάνίὶ Νδρεϊ. Τίοχ τη 

χοο. Εἰ. Η ὁ ἃ 601 ὁ. Ἐᾶ. ταδῖου ο 8.60 4.20, 
ἘΔ. τοΐηοῦ δά 1.80 1.60. 

---- Βοο. ΤῺ. ἷξο ρ91. [νϑσυρι.] 
θδδδὶ ορὶ στδδδ. Αοο. Ῥεθυαδοᾶδιηδ- 

βίδιιαᾶ. Ἔθο. ΝΜ, ΤΏ. Ααΐ. οδῦ ὑϑθα]ὰ 
“«(( 2.40 3.80. - 

Α. Αὐβρερθη σιϊθοιίβομοχ ἀπά Ἰαὐ οί πβομοΣ ΒΟΒΣ ἔἰδύθ! 16 Χ. 

Ὀϊοΐγα Οτοΐοηϑν ορῆθπι. Ὁ6}}} Ττοϊδηϊ 
ΟὟΥ ῷ᾽ῖ Εθο6. Ἐ'. Μοϊίβίοσ. [Ζ. Ζί. γϑυῶσ. 

ΝΟΟΡΘΑΤΌ. πὶ ὙΟΙΡ.1 
θοπδῦ δοπῖπι. Τογοηὶ. Αοο. Ἐπιρτρβῖ 

δοχητηθηύατη οὐ 860011ἃ Βοιθἷπ8. ἘΔ. 
ῬΟΝΘΒΒΗΘΙ. 1. “410 --- 10.80. ο]. ΤΙ. 
“5. 12.--- 12.80, ἘἜΨΟΙ. 171,1. μά 8.--- 8.80. 

----- [πτοχρτούαὐ. γαγρὶ!. Ἐὰ. Η. Θοοτρί!. 
2 ν0Ὸ11, μά 34.-- 96.--- 

Ὠγδοοι ΘΆΓΠΙπ. ἷηπ. ἘΔ. Ἐ'τ. ἃ 6 Ὁ ὍΒ πὶ. 
“4. 1.20 1.00. 

ἘΒΟΙορλθ ρμοοΐδη. αὐ. 
ἘΔ. 1Π. ὑπ 1.--- 1.30. 

ἘΠΡΤΆΡΗΪΙΒ: 5. Ὁ οὐ ἃ ἐπι. 

Ἐπίγου!! Ὀγουϊασῖππι πἷκῦ,. Βόπι. 
ἘΣ. ἘΌῸΘΒ1. μά ---.45 ---.7ὅ. 

βυ οι ΕΠΙΟΡῚΪ ἅδη. ἀθ βοιμἶἷο Βοὶ ν᾽ οπΐ. 
ἘΔ. Α. Ἡο]ᾶοτ. δέ 1.40 1.80. 

Εἰγιίοὶ Ἰαΐογπΐ πιλί  5 6005 Εἰ. ΥἹΠ. ἘΛΔά. 
ὟΝ. τοὶ] οἱ Ει διαίβορ. Ἐδ8βο. 1. 
“ζ 4.-- 4.60. ἘδΒο. ΤΙ. [ὉὉ. ἅ. ΡΥ] 

-- --ὦ -- 460 Θυτότο ῥγοΐδη. γο]ΐρ. 
Κ. ΖίορΙον. ὦ 8.20 8.60. 

ΕἸοτΐ, 1... μη 86}. ΟΡ] ΓΟ ΙΔ 1]. 11 οὐ Ρ. Απη]] 
ΕἸοτΪ ἐγαβιιθηξατῃ ἀο Υογαὶ]ο. ἘΔ. 
Ο. ΒοββΌΔΟΒ. ὑΐ 2.80 8.20. 

ἘΕΙογΠοσίαπι Τιαὐΐππι. ΗΘ 1: Τγϑτηϑ. 
Ἡδῖν 3: ΚΙοίμο Ἐσχϑῃ]απσοι. [{. ἅ. Ῥχ.] 

Ετοπίϊπϊ κὐγαῤοποιμδίοι 1]. ΕΥ̓͂. Ἠλὰ. 6. 
απὺπ οι ππ. ὦδ 1.80 1.90. 

ἘΚΤΟΠ ΟΠΙΝ ορἰδύπ]δο δ. Ἡ. ΟΔοβάγοηι θᾶ. 
Ἐ. Ἠ δυϊοτστ. [Ὁ.ὕ. ἃ. Ῥν] 

ΕΠ ροπΐ, ΕΔΌΪ ΡΙΔποῖδ 8. οροτᾶ. Αοο. 
Θογάϊϑηΐ ἘΙ ΘΩὔ ἀθ δούδυλθυϑ ταυπάϊ οἱ 
Ποπηΐηΐβ οὲ 83. ἘΌΙ ΘΙ ΘΡΪΒΟΟΡΣ ΒΆΡΟΙ 
τμοραὶᾶοη. Βοο. Β. Ἡ οΊ τα. ὑζ. 4.---- 4.80. 

αὶ ἱπδτίτυὐοηπτα οι θεί. ἀπΆ ΤΟΥ. 
Βοο. ἢ, Ἡ ἃ. ἩΌΒΟΒΚΟο. Βα, ΤΠ οὔτ. 
Ἐ.. ΒΘ οΟΚΚ6Ὶ οὐ Β. ΚαΡΙοΥ ὦ 2.80 8.90. 

ἘΔ. 5. Βσ δὲ αί. 

Ἐοο. 

Ἐά. 

6611} ποοίΐπιη Αὐἰϊὸ. 11. ΧΧ. Β6ο. Ὁ. 
ἩἨοπβίαπ. 2. νοἱ]. μέ 6.80 8.--- 

Θομΐηΐ ο]οπιοη τα ἈΒΊΓΟΠποΙἶἷδθ. Ἐοσ. Ο(, 
Μδηπΐεΐαβ. δά 8.--- 8.00. 

αοτνηδπίοὶ ὑβοβδασὶν Αγαΐοα, Ἐᾶ. Α. Βτον- 
Βἷμ. ἘΔΟΙ. Ασο. Ἐρρίσγδτσητη. δέ ἃ --- 3.40. 
ατδιι δ ἴοδο Βομδπδθ ἔγδρηι. ΟἋ]]. τος. 

Ἡ. Βππ 8101. ὙΟῸ].1. .4.13.-- 12,60. 
ατλπΐ Τ]οϊηΐϊδηΐ αὐδὸ παρογβιηῦ. 60. 

ΔΙ. ἘἸΘτα ἰΒο;. ά 1.--- 1.80. 
Ηἱοχοπγπΐ ἀθ Υἱ. ἐπ] πίνε. 1. Δοο. θοππδᾶϊ 
οαϊδιοριν υἱγοότ. ἱππδίτ. Βθο. α. Ηοτ- 
ἀΐηρ. οί 3.40 3.80. . 

Ηϊδίοτία ΑΡΟΙ]]ΟΙἶ, γτορὶβ Τγτὶ. θα. 
Α. Βῖοβο. ἘΔ. ᾿Π. “4. 1.40 1.80. 

Ηϊδἰονϊοογπι Βοπιδη. ἔγδριιοίδ. ΒΕ. 
Ἡ. Ῥοίοσ. οὠά 4.50 ὃ.-- 

Ἠοταῦὶὶ ΕἸΔοοὶ ὁγροζᾶ. θα. 1.. ΜαΘ6116Γ7 
ἘΔ. χτηδῖον [νου] Ἐ. Ταΐηοῦ [γΟΥΡῪ.ἢ 

“---Ὁ- ὦ Ἔρδο. ἘἸ. ΜΟΙ σ. ἘΠ. πτηδίοσ. 
ΝΑ 9.-- 9.40. 1. ΤΩΪΏΟΥ. “ 1.-- 1.40. 

Ἐ 1 Ἠονδχζοηϑ ὙοΥβπι8θ0.ς. Ὑοὰ Ο. 
Βομσοθάᾶοσχ, [{. ἃ. Ῥχ.] 

10 ξοεξοε Ζ|Π}ὉΓπ Ὑ Υβύθ 61) 510} ΠΡ θορυπῖδια ΕΧΟΙΙΡ]ΆΤΘ, . 



1. ΒΙρηοΐμοοα βοσίριίοσυσα Θεδϑοοοχασα οἱ Βοιηδη σάγη ΤΘΌΡΠΘ  δ. 

ἨἩγεῖπηϊ στα ίϊοί 1. ἀθ πηἶῦ. ὀλδύγ. Ἐθ6. 
α. αθπι 011. υά --α.-15 1.10. 

ἘΠΗΡΟΓοττι ΤΟΙ ΠΟΤ δ. Ῥ. 1. Τη 6 
ΔῸ Αὐρτιϑίο τπϑαὰθ δὰ ἩλασίδηΙ τηοχέθσα. 
601]. Ο. ΠΔΌΘτΙοἰέμ τ. [Ππ|ὸΣ ἃ. ῬΥΘΒ56.] 

ἱποοῦτὶ δποίϊοτίν ἂο Οὐηδίδηϊιο ΜᾶρηῸ 
οἰπβαιθ τϑγο ΘΙ οπὰ 1ἰ06}1 5 ῬΥΐτα. 
ἘΔ. Ἐ. Ηογᾶοητϑίοῃ. δά ---.60 ----90. 

ἘΤηβουλρίϊοπορ ᾿αύδηδο ἀγδθοὰρ ὈΙ ΠΏ ΡΘΕ. 
ἘΔ. Ἐ. ΖΙΙΚοι. [1π ὙοτὈ.] 

ταὐΐπδε Οδοβασῖν πιοτύο Δα] ΠΟΥ 68. 
ἘΔ. Κ. ὙγΥ1ι06. [Τὰ Ὑοτῦ.] 

ΠΥ ργπάοη ἷδδο δηὐοϊπδίϊπίδηϑο ἡπ8θ 
ΒΡΟΥ͂Ν. Τη ἀβάτη τη χίτηθ δοϑαθιη! ΟὝΤΩ 
τθο., δᾶμποῦ. ΡᾺ. Ἐἃ. ἨἩ ΒΟ Κ6. Ἐὰ.ΎΎ. 
ἡ 6.18 4.40. 

---..-. ΕΒ. ΥΙ δαοῦ. οὐ οχῃποηᾶ. οἀᾶ. ἘΪ. 
ὥρΟΚΟΘΙ οὐ Β. Κα Ίοτ. 2 νο]]. ΟἹ]. 1. 
“ί. 4.40 ὅ.---ὀ [Νο]. Τ 1π ΜοΥΡ.] 

-------. - δυρρ]Ποτθοηῦ: Βχυομδύδοϊο ἃ. Βο Υ - 
ἔθη τὔὅτη. Ζυχίβίθηῃ. δὸμ Ἐ. Ἠ ὰ ΒΟ ΚΘ. 

"κ 

ω 

--. γἹ ς΄ τ 

Πυγἱβρτπάοπίϊο δυομλγίδπμδθ αἀπ80 
Βιρογνπύ. ἘΔ. Β'. Ρ. Βυθγ ΘΓ. ῬδΥΒ 1. 
“ζ. ὅ.---- ὅ.60. Ῥδ1Β 11. ϑοοίίο 1.  8.-- 
8.60. Τι. μά 8.--- 8.80. 

Ταρϑύϊηϊδΐ ἰπϑὺϊ αὐ 68. 
ἘΓΌΒΟΏΪΚΟ. ο 1.--- 1.40. 

Ταϑιϊηΐ ομἱζοπι πἷδύ. ῬΕΣΠῈῸΡΡ. Ῥοπροὶ 
Τγορὶ οχ τθο. Εἰσ. ΒΒ ΘΕ]. Αο6. ῬτΟ]ΟσῚ 
ἴῃ Ῥοιωροΐθα Ττχοραὰ ἃ0ῦ Α. ἃθ9 Θαὖ- 
Βοβιηϊᾷ τοὺ. ὠζ 1.600 2.30. 

Τυγοηδιῖὶν δαύγγιη 11. Βθο. Ο. Εἰ. Ἠοτ- 
Τὰ 8 ἢ Π. ὑδέ. ---.60 -.θ0. 

Ιπνοποΐ 11. ουδηρο]ϊοοσαπι ΙΥ͂, 
Ο. Μεαντο]ἅ. “ά 1.80 3.30. 

Τδοϊεπίϊιν ΡΙ]ΔοΐϊάπΝ: 5. Βύαςϊυ δ. Ὸ]. ΤΠ. 
τεἷνῖ Δ πὺὖρλὸ οσομπᾶϊία ἰδτὶ. δου. 6. 
ΝΟΣ ΒΟ ΌΟΓ οὐ ΝΜ. ΜΆ ΠἼ]1Οο τ. 6 ρϑγῖθε. 
ὐἱέ 8.10 11.10θ. Ῥδτβ 1---12],͵. ἘΔ, 11 α. 
Μ. ΜΆΙΙΟΣΥ 709 ὠἱκ 1.390 1.10. Ῥαγβ ΤΥ. 
ἘΔ ΎΤΟΜΟΜΌΤΙΟτ. ῬδΙΒΥ--- 726 “2.1.80 

Ῥανὴ [--Ὁ δύοῇ ἴῃ 6] ΖΘ] θη ἩΘΙΘΙ : 
ῬΆΙΒῚΙ ἴαβο. 1: Τἷ0. 1---ὄὄ 3. μέ ---.10 1.10. 

1 ἕαλβο. Π|: 110. 4--- 6. υἱέ ---.10 1.10. 

ἘΔ. ῬΒ. Ἐ ἃ. 

Ἐρθο. 

.- 11 ἔαβο. 1: Τῆῖρ. 1---10. μά ----10 1.10. 

.--- ΤΙ ἔδβο. ΠῚ: 1,10.91---98, μέ ---.- 10 1.10. 
“πὌΤΙΙ ἤδβο. 1: 1,10.34.--96. ἑ( --. 10.1.10. 
-- ἼΤΙ ἔδλβο. 1: Τιΐρ.31-.--390. “ζ ---. 10 1.10. 
--ἸΨ ἔἤαδβο, 1: 1,1}. 81---585. μά ---.-85 1.98. 
--ΥΥ ἔαϑο ΤΠ: 1.10.386---38. ἱζ ----.85 1.25. 
-- νν ζλβο. 1: 1. 39----40. δέ ---.88 1.98. 
᾿" .- ἨΔΟῚΙ οἄ. α. ΗΠ οήαϑθιβ. ὑΐέ ---.- δῦ 
1. ὃ. 

ῬΔΥΙΒΥ͂ ἔλβο. ΠΠ|: 1.10. 41---140. 2{---.858 1.28. 
Ἐκ ἍἹ: Ἐτγαρτοθηία οὗ ἱπᾶοχ. [1π ΨΟΥΡ.] 

φῬογϊοομδο. ἔγαριηοπία ΟΧΥΤΒΥΠΟΒΐ 
γϑροσία οὐ 1811] Οβοαποηῦδ ργοαϊ ΟΥ̓ ΠῚ 
ρου. Ἡᾶ. Ο. ΒοβΒ Φοἢ. δ 3.80 8.20. 

ποδὶ ἄο Ὀ6110 οἶγ. 1]. Χ. Τί. Ἐά. Ο. Ἡ ο5 1.8. 
“(( 4.40 ὅ.-- 

ΕΞ 
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[Ππποϑππ8.] Αἀπούλ 0} 65 ΒΠΡΟΥ Τ᾿ ΠΟΔΈΤΙΠ. 
ἘΔ. 5. Επ ι. μά 8.-- 8.60. 

Τπογοῦϊ σαγὶ ἀο τόσπῖα παίμγδ 1]. Υ]. ἘΔ. 
Α. Βτιίοροσ. ἘΔ. ΤΙ. ὠμά 2.10 2.ὅ0. 
ΑΡρϑῃαϊχ οἰηζθη ὠδά --.50. 

Μδογονῖυβ. Ἐθο. Εἰ, ΕἸ γΒβοπ μδτᾶῦ. Ἐά. 11. 
“(. 8.--- 8.60. 

ἩΠΆΓ66111 ἄο πιροα!ϊοδπιοη ΐΒ. ἘΔ. α΄. Ἡ 61τὰ - 
τοίΐοῃ. ὠζ 8.00 4.20... 
λυ 115 ορ᾿ στα ύοι 11. Β6ο. Ὑ7. 61]- 

Ῥοτῦ. οἱ 3.10 8.20. 
ἘΠΑγυΐδηαιν Δ }Ρ6118. Βᾶ. Α. Ὁ16Κ. [ΤΠ Ψ ο.Ρ.] 
ΜοῖΔ6. Ρομρομἶ, ἂθ ΘΒοτορτΑΡΠἷδ ΠΥ]. 

δᾶ. Ο. Ἐ’γ 191. ζ 1.90 1.60. 
Μοίτοϊορσίοογθ δβογίρίοσυθπι γχο]ϊαπἶδθ. 

Ἐᾶ. Ἐ- Ἠ αἸέβοι. ΓγὙο]. 10: ΒΟΥΪΡΙΟΥΘΒ 
Βοχηδηΐ. ὦ, 3.40 3.80. [7ο]1. 1: Βδογῖρύοσθβ 
ατϑοοίὶ. “μά 3.10 8.20.1 3 νο1]1. μά ὅ.10 6.-- ᾿ 

Μὶπποῖϊ ἘοΙοῖν Οοίαγίιθ. Βθο. ἘΓθΎ τη. 
Βοριηΐῖρ. ὦ 1.00 2.-- 

Μαϊοιποαϊοῖπα Ομ γοπΐδ: 5. Ο1δὰ ἀ 1π8. 
Νοροίϊα Υυἱΐδο ἘΔ. Ο. ΗΠ δ1ῖτα. ἘΔ. ΤΠ οὐ Σ. 

Α. ΕἸΙΘοκΚοίΐβοι. ὠδ ---480 --.60. 
.---- -γ. ΒοΒαϊ νὔτιου οι νυν. ΗΕ 86 ΚΘ - 
Βύδηρο. 18. Αὐβαρο. ὠέ 1.18. 

Νοπὶΐ ΜΆΥΘΘΙΙΪ ἂο ὀοπροπάϊοδα ἀοοίγϊπᾶ 
Ἰυ. ΧΧ. πᾶ. ὟΝ. Μ. Τι1π ᾶ5ϑγ. ὉγΟΪ. 
1---ΤΙτ: 110. 1---ΧΧ οὐ ἱπᾶ. δά 117.20 19.-- 

Οτοβὶϊ εἰδύ. βάν. ρᾶρϑποκ 1]. Υ11. Ἐοο. Ὁ. 
ΦΖαυιμοτιηοίβίθτ. δ 4.--- 4.0. ᾿ 

Ονἱάΐαν Νὰδο. Εθο. ΒΕ. ΜΟΙΚΘΙ. 
σά 3.90 4.10. 
ΤΌ. 1: ΑΥ̓ΩΟΥΘΗ͂. 

διοχηῖ. 

Ἡροτοϊᾶθθ. ΕἸ ρἰβία]δθ. 
Μοαϊοδγαΐθα ἤἔβϑοϊοὶί ξοχηΐπθδθ. ΑἈΥβ 

ατηϑίοτία. Ἐοιηθᾶΐα ϑιμροσῖθβ. ἘἘα. 1 

οὐν. Β. ἘΠ νΟῪὸδ] ἃ. μά 1.-- 1.40. 
ΠΟ. Π|: Μοίβδιμοσρβοθοα. πᾶ. ΤΠ], 

ὠδέ. --το.90 1.80. ᾿ 
Ποτη. 11: Τχἰβυΐα. Τοΐβ. Ἐπ Ρομπίο 1ἰρ τί. 

Ἑδπιϊ. Ἐὰ. ΤΙ. “{1.---1.40. 
---- ἀεἰκίϊπ 11. Υ. Ἐᾶ. Β. ΜοτΚΟο]1. 

ΜΝ, --. 45 --.Ἅ. 78. 

---..ἕ Ἕ Ραβίογπι 1]. Υ]. Ἐᾶ. Β. ΜΟΙΚΟΘΙ. 
«ζ ---- .60 ---.90. 

---- πηρΐδιμονρπμόβοοι ἀοϊθοΐπαε 160 061151"- 
ΔΠΠ5. Εᾶ. ΕἸ. ΡΟ]16θ..ὈὡΌ Μπὴ Ιπάοχ. 
ΜΊΑ --.-τὸ 1..-- 

ΡἈΠΔάϊ ορπβ ἀρτϊου!ιγδο. Βοο. Φ Ὁ. 
5οΒ τοῦ. ὠζ ὅ.20 ὅ.60. 

ἘΡΔΠορΥτϊοῖ Παὐϊηΐ ΧΠ. ΒΕοο. Αϑτα. 
ΒΔΘΉΏτΤΘΙΒ. ΧΕ. 11. ὁ8. ὠά 5.60 4.20. 
[Ὁ. ἁ. ῬΥ1] ι 

Ραΐγια ΝΙοδοποσπμι ποπῖπἃ ΟὙδ6606. [.8- 
{ΐπ6. δγτγῖδοο, Οορίϊοοθ. ΑΥ̓ΔθἾθ0. ΑΥ̓ΤΉ 6" 
πἶἷλοθΘ. Ἐδᾶ. Ἡ. 6 6126κτ:, Η. ΗΔ ρ96π- 
[ο1]4, Ο. σαπῦζ. ὑἱά 6.--- 6.60. 

ΡοΟΙΆΡΟΙΪ 8.5 τοίοχίπανῖα. ἘΔ. Μο Ἐπ τὰ. 
“(. 3.40 3.80. . 

ῬοΣδὶΐ βαύγασππι 1. 66. Ο. Ἡ στὰ 811. 
“ --.80 ----60. 

Ῥπδοῦᾶσὶ 1840 Αοδορἶδο. Β66...Μὼπ61] 61. 
“ἡζ --.80 ----60. 

.---- -.ὄ.ἕ χε Βοβυϊνόσχίουθυϊξι νὸὰ Δ. 
ΘΟΒΘΌΆΡΘΟΙ. 8. Αυ8. οἱ ---.90 1.80. 

19 ξεϊέθι ΖΙ ἤἴθτπ γουβύθιθη 810} ἢ σορυπάειπα ἘΧΘΙΡ]ΔΤΘ. 
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Ρηγεϊοσποπιοηϊοῖ βογίρίοτον δυδοοὶ οἵ 
μα[ἷηϊ1. Εθο. Εοοτνδίοσ. 2. νο]]. 
[ο1. 1. οΚ 8.-- 8.60. Μο]. 1. μά 6. .--- 
6.60.1] οκ 14.-- [8.20. 

ΡΙΔα 1, ἐοπιροεαϊδο. Βϑος: Ἐ΄. Θαοοσοῦχ οὐ 
Ἐτ. 898 06}}. 7 ἤδλβοο. κί 10.560 14.--- 

Ἐδδο. 1. Δνρίίσυο, Αβίπασία, Αὐ]α]ατῖα 
Ῥτδθο. ἀο ΡΙδυι νἱΐϑ. δ)ὸ ΡῬοθϑϑὶ ὑθβίη. 
νοῖ. «( 1.80 3.- 

--- ΤΠ. Βδοομίάοβ, Οαδρίύνὶι, 
ἘΔ. Π. “μέ 1.80 2.-- 

-- ΠΙ|Ι. Οἰδίο! τί, Οπτοαϊῖο, ΕΣ ἀ 6 88. 
“. 1.580 3.-- 

“--Υ. Ὁ Μομδϑοῆσταῖ, Μοχοϑύουν, Ὁ ΜΊ168 
σοῦ. υἕ 1 80 2.-- 

--Ο. ὙΜΟοριυοιασίδ, Ῥοόχβϑ, ὑΡοΘη 188. 
“ΜΆ 1.80 2.-- 

-- Υἱ. δὴ Ῥβθυάοῖαμ, ΤἘυᾶθῃβ, δ ίοῃΒ. 
“2 1.8 

-- γῇ. Α ΥΥπαπαταῦο, Τυυου]θηΐαβ, ἔγαρ- 
ταθῖϑ. Αδο. σοῃβρθοῦαβ᾽ ΤΩΘΙΓΟΤΈΏΤΩ. 
“Μά. 1.80 ὃ 

ἘΠ 6]ὴ ἀἷο τοῦ Ὁ ὈσζΖοίομηθῦθῃ ϑύοῖκο 6 
“}4. --τ.60 ---.90, ἀϊο ἀὐτίροῃ 16 υδά ---. 4 
---,δ. ϑαρριΙοιηθηύατα (06 ΡΙδυΐϊ, νἱΐα 
86 ρμοοβὲ ὑοδίέξτηοι δ νϑύθσατωη. Οοβρϑοίαβ 
ΠἸΘΕΣΟΓΆΤΙΩ) υἱέ. --- 45 ---75. 

ἘΡΊ αἱ παταγ} δ ἰνίον. Εοο. Ο. ΝΜ 8Υ- 
Δ ο ΕΓ. ὁ νο]}]. Ηὰ. 1. {Ὑ0}].1. «Α. 8.--- 8.60. 

. ΧΟ]. ΤΙ. Ηᾶ. 111. “ΚΑ. 8.--- 8.60. Ὑο]. ΠΤ. 
“.4.--- 4.80. Υ0]]. ΤΥ. Υ. 6 “4 6.--- 6.60. 
ἍοΟ]ΟΥΙ. (1ηᾶ46χ.}) Ηᾷ. ὅ 81. οἱ ὃ.--- 8.80.] 
σ. 88.--- 88,40. 

--- 1]. ἀπ᾽} κογιθηἷΐδ ΥἹΗ γ6}}. Ο1]].1. 
ὟΝ. Βροοκ. μά 1.40 1.80. 

----- (ἴπη.} ορ δία 9. [νϑυρτ.] 
----ἕ Βος. Β. Ο. Κυκα]8. δά 8ὃ.--- 8.60. 
ΡΙΙΗΪ Νοοππηάϊΐϊ αὐδὸ ἔοσί ἀμ οατὰ (ἢ Γ- 

5.1} Μααν ΔΕ Ν τπράϊοῖπα. ἘΔ. Ὑ. Β ὁ 59. 
“. 2.τὸ 8.10. 

Ῥοοίδο [,{1πη] αἴ ΟΥΘΑ. Βοο. Α Θτὴ. Β 8 68} - 
ΤΘΏΒ. 6 νόο]}. [0]]. 1 ἃ. ΥἹ νοχρτ.] 
ἡζ. 30.10 28,40. 

----- ---- Βι6ο. Β' ΝΟ] θυ. ΝΟ... Ἄρρϑι- 
ἀξ Ψοσρι πα. οἱέ ἃ 40 2.80. ἘΨΟΙ. 11, 
ἴλβο. 1. Ονυἱᾶϊ Ἡδιουαζίσου ἸΟΥ͂ΣΙ 1 ἔγαρ- 
τηϑηΐττη. Ογϑιύῦ (Ὑποοῦσοι ΠΥ 1 ἔγὰρσ- 
τηθηΐχη. ὑδέ. ---.60 ---. 8. 

Ῥοπιροπίην Ἰοΐδ: 5. ΝΜ 618. 
. ῬΡογρηγγίοιηἑβ ἐοπποηὐεγὶΐ ἰπ Ηογαίπηι. 

Ἐθο. αὄ. Μογοσ. ὠέ ὃ.--- ὅ.60. 
Ῥυϊβοϊδηϊ οαρογίβίοη 11]. 1Π1. Εα. Υ. Β ο59. 

Αος. Υἱὴ ἀἰοϊπηϊ ΑΥ̓ΤῚ αὐδὸ ἔοχαπίασ Γ61]. 
“Ὁ 1.20 1.80. 

Οδβίηδ. 

Ῥτοροῦ  ϊ οἱορσίδθ. Βθο. 7. Μυοθ]196Χ1. 
ΜΊΑ ---. 90 1.90. 

---  ὀπΗἐἔἔἧ{. Κα. Ἠοβῖπβ. [Ὁ ἃ. Ρχ.] 
Ρβοπάδογοη δ δο9 } 18 ἰὼ Ηογαξίπ). ἘΠ. 

Ο.Ο ΚοΙΙοτ. Μο].1. “4. 9.-- 9.80 νοὶ]. 11. 
ὠζ. 13.-- 12.2.80. 

Θαἱμ  ΠΔαὶς ἰπηϑὲϊΐ. οταῦ. .11. ΧΙ. Ἐρο, 
Ἐὰ. ΒΟ, Π91}. 2). νο]]. [νο]. 1 νουρυ.] 76 
“4. 1.80 3.90. 

Α. Αὐβρᾶροι ρτθομίβομοσ πηὰ 1δἰθἐπΊβομοΣ ΘΟΕ  βύθ!1ὁ:. 

Θα ΠΠ1|8π] Ἰἐπβέϊξ. ρον Χ. Βθο. Ο. δα 
“Ἅ. --ὦ.80 --- αὐ. 

--- ---- Νὰ. 1. ΒδαΟΙΔΟΏΘΥ. ῬΔ1ῈΊ, 

ἡ 8.--- ἃ΄.δ0. [Ρδ18 11 ἱπ ψοτθ.] 
---Φ ἀθοϊδπιλίίοπον. ΒΘ... Ο. Ἐϊθτ. 

΄Ψί. 4.80 δὃ.10. 

---- 661. ΧΕΧ πιλίοτοβ. ἘΔ. 6. 16 Ἀπ οτῦ. 
σά 13.--ὄ 12.60. 

Ἐρἶκ Αὐὐκνοἀογ. πὶ τί. Πουδ εἶπ. 
ΘοπΙ πο ἑα. Εἰ. Υ. ΕΟ χ. “ζ 1.80 3.20. 

ΒΆΤΠΙΝΌΙ Δ Ππ. Πρ α ΓΒ, ὁΧΣ δἰ βίοΥ ἶΒ 
οτοαύίοι ον οἵ θρίβύμ]λθ. Εᾶ. Α. Ἐπ 551671. 
“4. -- 45 --οἵὅ. 

δοδοηΐολο οπ ΒΟΤΈΣ ΟΘΑΪΒ ἐγΔΡΙ ΘΗ ὗΆ.. 
Εδθο. Ο. ΒΙΡΌΘΟοΚ. Ἐδ. ΠῚ. ΜΟΙ. 1 
ΤΥΔρΡΊΘΟΥΆτα ἔγδρτητη. δή. 4.. ---- 4.60. Μο]. 11. 
Οογοηξοογχαγη ἔγαρτηϊη. ὑδί ὅ.--- ὅ.60. 

Βογίθοι  Πᾶγρὶ ὀοιρονίἑίοποθ. ἘΚΔΑ. α. 
ΗρΙμγοίοἢ. ὑά 1.80 2.230. 

Βογίρίοτον ἰδίου ϊδο Απραδίδο. Τίοσασα 
ἴθο. Η. Ροίϑθσ. 2. νό]]. μὰ 1.50 8.60. 

δοπθΟῶθ ΟΡΟΓᾺ ἅπδὸ βυρογδαηΐ. ΚγὙ0]. 1. 
Εδϑο. 1. 1.105. 1]. ΧῚῚ, ἘΔ. Εἰ. ΕἸ ΘΓ τὰ 98. 
ζ. 8.20 8.δ0. ο] 1 Ἐδβθο. Π. 86 
βμβοποῆοϊϊ . 6 οἹοπιρηὐΐα. Εά Ο. Ἡ οδίυ 8. 
ὐδ ἢ 40 3.8θ. ΝΟΙ1Ι. Νααγδ! αι ααϑϑοδὕ. 
11. ΥἹὯΙ. Ἐά. Α. Θότοκο. υκ 8.60 4.20. 
Μο]. ΠΙ. Δά Μεοῖ]. ορὶδύς. ποῦ. Ἐὰ. 
Ο. Ηθῃβο. δ ὅ.60 6.20θ. Μοὶ. ΙΝ. 
ἘΒΥ Δ ΡΊ.. [π6. Ἐά. ΕΣ. Β΄. 6161. [1 σοτΡ.] 

5ΌΡΡΙ. {(Ετδρτυα. 1.) Κθο. ΕΣ. Η 8.889. 
“24.1.80 2.40. 

------ ὑγαροράϊΐδο. ἘἜρθοο. Ἐ. Ῥοΐροσ οἱὲ 
α. ΒΙσ τ ΥΣ Εᾷ 11|. μά ὅ.60 9.20. 

ϑομθόδο (χῃθῦοτἑ8Β) ογΓδογπμι οὗ “ΓΘ [ΟΥ̓ Ι, 
Βοηΐοη ΐαθ, αἀϊνθί ὁ 68. ΘΟΪΟΓΘΟΝ. 4, 
Α. Κιοββιΐίηρσ. ὦ 4.50 ὅ.--- 

διδοιῖμα ΑγνοἹ]πι. Βρο. Ρ. ΜοΟΒσ. ὠζά ὅ.60 

Μη ἜΝ ΜΠΙοὶ Ρηυπῖοα. ἘΔ. 1.. ΒδΌΘΣΙ. 2 ν0]} 
ἦ6 μ(.3.40 9.50. 

ΟΥΔΩΪ συμ θοΐου πη γοΐβ ὑγϑηδ]αίϊο 
δηλ οὐτὰ δάά. ατϑϑοὶ ἰοχίαβ 1611. Ἐά. 
ὟΝ Εοβο. οΐ 4.80 δ.40. 

δίαίίΐπδ. Εαᾶ. Α. ΚΙοῖζΖ οὐ Β. Φδ βΒ:ῃ Κα. 
ΜΟΙ: ΒΞ νδο Βθο. Α. ΚΊοεἕΖ. (3. --- .ὃ0. 
--Τῷο. Εδβο. 1: ΑΘΏ1ΠΠο18. Βοο. Α. ΚἸοῦζΖ 

οὐ Ο. ΜΆ]]16τ. ὠζ 1.20 1.60. 
“- 11. δβο. Π: ΤΏοθαὶβ. Ἔθο. ἃ. Κ]οῦζΖ. 

“ 8.--- 8.60. 
“-ἸΗ: Ἰδού !! Ῥιβδοίαὶ βοδο]ΐα ἷπ 

ἈΑσμη]οίάοαι ΕΗ. ΒΦ ἃ ἢ π Καὶ 6. “{8.---- 8.60. 
δποίοπὶ ΤΥδπαε}}}} ορογὰα. Βθο. ΜΙΆ τὰ. Εἰά. 

Τηΐποῦ. 2 νοἱἹ], ΨΜο]. 1. ο νἱΐα Οβοβϑγασηῃ 
τσὶ ΥἼΠΙ. τ 3.40 3.80. [70]. Πὶ ἰπ γ7οτ}.] 

Ἐθο. Ο.1.. Βού. 23, ἕδϑοο, [Εἰἀ80.1 
ΨΘΟΥΩΥ.] Ἐἶδδβο. 11. Ὧθ ργδιηχηδίϊοῖβ οἱ τῖιθ- 
τουίρτθ. ὠδέ ---ὄ.80 1.20. 

Ταοϊΐαδ. Β6ο. Ο. ἘΓαῖπι. Ἐδ. ΤΥ. 2. ἰοιηΐ. 
“4. 2.40 8.20. 
Τότ 1. 110}. 8ῸὺῸ ὁχοόθεβε ἅϊνὶ Ατπιρτιΐ. 

ἡώ 1.20 1.60. [Εϊλ86.ὄ 1: 1,10. 1--Ὗ 
ὦ. --οἰ τ 1.10. Εδβο. 11: 1,10. Χ1---ΧΎΤ. 
ἡ --το τ 1.10.] 

10 ξεοῖξξθη ΖιΠ}01π συ υβίθ 0 510} [ἢν σοριπάδθιθ ΕΘ} 1870. 



1. ΒΙΡΙ]οἴμϑοθ βουϊρίοσαση Οὐδϑοοχάχη δὲ Ἐοχυδηοχαμα Που Ὀτιοχίδιν. 

- Τδοῖϊϊπν. ΤΟΥΔῚ Β 11. Ἠϊβέοσίδο οὐ ΠΣ Ὁ. τοῖτιο- 
το8. ὠζ 1.20 1.60. [Εδεσ. 1: ἘΠβίοχίδο. 
«ἱά --το.90.1.20ὺ. ΒΆ8ο. 11: ἀοχιδηῖθ. Αρτὶ- 
6014. Ὁϊἱδίοσυβ. δά ---.45 --.18.] 

Τογοπΐ οοπιοράΐδθ. Προ. Α. Ε1 ΘΟ, 561. 
ἘΔ. Π. “κε 2.10 2.00. 

96868 δέδοκ(α ἀϑιρβοθ, Απ ἄσία, απ ΠΟΙ 8, 
Ἡδυΐοι Τἰπογυχηθηο8Β, Ἡθονστα, ῬΒοστΩΪΟ) 
ΜΊΑ “- .4 -- 78. 

[---] οι ο11ἃ Του ῖδηἃ. Ἐᾶ. Ἐσ. Κ 6 8169 
ΜΊΑ “τ 4 Φ 

-- 28. 

υἱρίδεΐϊ ἔγαριηθηΐδ. ἘΔ. Ἐ.- ἩΒΟἢ ΚΘ. 
ἘΚΑΔ. Υ. σά --. γ{:] 1.10. 

ΥΔ]ΟΥΙ ΔΑἸοχαπᾶσὶ! Ῥο]οΐ Χὺ5 δοϑίδθ 
ΑἸοχαμᾶτγὶ δοράοπΐπβ. Εθο. Β. πὶ ΘΌ16Χ1. 
΄ἥά 4. πς 4.80. 

γΑ]ΟΥΪ ΕἸΔοοῖ Αγσοπδπίΐοα. Ἔρθο. Α θτὰ. 
ΒΆΘὮΏΤΘΗΒ. [ὙοΥρΤ. 

Ἐ ---- ΕΒά. 5. Βα ἀμπῶπ 5. [Ὁ ἃ. Ῥχ] 

Γποΐοστηι οὐ ἀϊοίογππ 
Οὐμ ΠῚ Ραγί ἀΪδ οἱ 

Εθο. 6. 

γα]οῦτΐ δίαχίπῖ 
ΠΙΘΙΟΓΡ. 1]. ΙΧ. 
ΤΥ Νοροίϊδηϊΐ ομρὶφοπιἷδβ. 
Κορέ. Ἠᾶ. Π1.ι μά. 1.230 2.80. 

16 

ΑγτομΙα ΤΟΥ. τὰνδίϊο. Υγ601]1. Ἐρθο. Ἐ. Κοὲ! 
“4 1.6 

Δ ΕΣΩΛΙΙ μιν ἀϊϑβίουπιι ΜΗ 1}1110- 
πιράὶοΐπδο τὶ. ἘΔ. Εἰ 1 τὰ τὰ ἃ ἐσ Β ἢ. 
σ΄. 6. “- 6.600. 

-- ---- ορἱοπιδ τοί πα 110. Ἐθο. Ο. Το 8 πὶ 8. 
ἘΔ. 1. μά 8.90 4.40. 

γΟ]]οὶ Ῥαίοχοι!ϊ πἷνί. Ἐοιδη. γ6]]. 
Ο. ΗΠ 811. δ, 1.--- 1.40. 

ἘΠὰ, 

---ὄ .00 --- 90. 
ΥΟΡΡΙΠΙ ΜΆΓΟΙΪΒ ὉΡΘΓΆ. Ἐθο. Ο. ΒΊῚΡΌΘΟΚ. 

ἘΔ. 1. “(( 1.80 3.-- 

----- Αϑποῖβ. Ἐθο. Ο. ἘΓΡΌΘΟΚ. “4 ----ὄ. 90 

--ἔ Βαοο]ίοα, οὐ Θοοτρίθϑ. 
ῬΘ6ΟΚ. δέ --.45 ---.7ὅ. 

----ὀ Βαοοϊΐοδ, αθογρίθδ. Αρμπϑῖϑ. Ἐθο. 
Ο. αἀ τ] ΐηρ. 2. οτηΐ. δ 1.835 9.0. 
Τότ. 1: ΒαοΟΙοϑ. σα ϑοσρίοϑ. ἱζ ---.50 ---.80. 
“π|ἴῺΊ1: Αϑηρῖθβ. δέ ---α.90 1.80. 

ἘΓ-- --]Ἱ ΒΟΒΟΙΐα ἴῃ ΣΡ 1 Βαοο]ΐοα, οέοσ, 
ἘΔ. Ἐαπδίοῖ: [1π ὙοΣΡ.] 

Ψίγ ΚΙ γα οἱ οροτᾶ. ΕΛ... Ἡαθαλος 
“. 8.40 2.80. 

γιἅιίγυνῖϊ ἀο ἀγομί οοΐπτδ 1]. Χ. πᾶν. ἘΠ 59. 
ἘΔ. 11. υἱ ὅ.--- δ.6θ0. 

Βθο. Ο. Ἐ1}- 

10. ΒΙΒΠοΟΙοοἃ ΒΟ Ρίογππι π|04}1 δον! ΤοπθηοΡίδη8. [8.] 

ΑἸ ΟΥ δίκἀοππὶα Ττοὶ5. ἘΔ. ΤΉ. ΝΜ οΥ σ- 
ἀογῖ. οἱ 8.--- 8.40. 

Αὐτοὶ! βοσιοηθι [1]. ΤΥ. 
ιἰα5. ὠζ 3.85 2.60. 

δπαθπίζδο ἰπ θ᾿ ομγδίι ΗΔ]116. ΘΟΠιηΣ. 
ἘΔ. Μ. πος. μέ 1.80 2.230. 

Τταροοᾶϊα Οτοροχίο 
Βοο. 1. 

Ἐὰ. Μ. Μδι]ϊ- 

ΟμγῖδίΝ μρδί θη 5. 
ΝΑΖίδηζθηο ἔβδ᾽|80 δὐἰεραίδ. 

ΒΙΥΒΔΙΩΌΒ. ὧδ 3.40 9.80. 

Οοιμοοῦΐδο Ηοταὐΐλλο ΤΟΝ. Εᾶ. Ἐ. ὁ ἃ ἢ τ τ 6. 
“4. 1.320 1.00. 

Ἑςαῖ Οοτθο Θδὶδ υἱϑίϊοπϑ ἄρ αἰρηΐθ οἱ 
Βυχηρῦ. δοστεϊ πᾶ. οα. Υ. Β Ο 5.6. οὐά. 3.80 8.20. 

ΘΟ ]οΙὗ ΒΙοΒοηδἷα ΑἸᾶΔο δοπιοοίΐλ,. 
Ο. ΟΡ ΘΥΘΥΙ. ὑδί. --- 80 1.20. 

ΗΪΙΔοΓαΪΒ δ πδδλο οὗ πάκβθι Ἐϊὰ. Ῥ. Καὶ αἱ- 
ΒΟΥ. 4 4.40 ὅ.-- 

ΒοΥ 1 Βοιμηὶ ρμοτγοῦχίϑ. ἘΔ. Μ. Τ,6Ὲ- 
πογας. ζ 1.20 1.60. 

Ἡγοίπυϊίδο οροσϑ. ΕΔ. Κ. Ξέσϑοϊκου. 
“. 4.---- 4.60. 

Θάομῖθ ἈὈναῖῖ5 ΟἸππϊ Δοθβἷ8β Οοσοπραῦΐο. 
ἘΠ. Α. ϑν ονοᾶϑ. ὑᾷ 4.--- 4.60. 

ΤηϊοῦγΙ αἱ Ερύογ ποθ γα ΠῚ γογὰϊ 
πιρύγϊοδ. Ἐκ Καὶ ΒΟΒΘΒΌΘΥΩ οδά. 1.80 3.20. 

γιύλθ ΒποίοΓΠΙ ΠΟΥ πιοίγῖοβο. ἨἘᾶ, 
ΘΟ]. Ηςτβίονυ. ὠέ 8.-- 8.80. 

ἘΠ 5. Θὁπονοῦδο Υἱγνῖπὶδ οα. Ο. Καὶ ἅπ δ 616. 
υἱέ 1.20 1.600. 

Ἐὰ, 

10. ΒΙΒΙΠΙοΟΙ]ΠΙοοἃ ΒΟΡΡίολππι ᾿δί ΠΟΥ. ῬΘΟΘΙΠΟΡῚΒ. δοίδ 8. 

ΚΑΙ 05 Ρμπ5 ΕΓΟΥ. [8.] 

Εγἰπίο] 89 56]. ΥἱΓΟΥ. ΟἾΔΓ. 5800. ΧΥ͂Ι. ΧΥ͂ΠΙ. 
Ἐὰ. Ε. Ὕ7 οΌὍΘτ. δά 2.40 2.80. 

Μαπαῦΐ, Ῥλ1]11, ορίβίμ]ο 86]. 
ἘΙΟΚΟΙΒΟΉΘΙΘΙ. “(1.580 2.-- 

Μυγοῦΐ βογὶρίδ 56]. Ἐδ. 1. Εσογ. 3. υόοῇ. 
“4. 3.40 ὃ.20. 

ἘΔ. Μ. Ἐππηκοιὶ οἹορίπαηι ΤΡ. ΗσιβίονἝ 511, 
ἘΠ. 1. ΕἾΟΥ. ΜΊΑ .--.45 ---οὯ0. 

θ10 ἔδθξἔξθιν Ζ|}0γπ γΘβίθ θη. 810} ΠΣ σοβιπέθιπθ ΕΧΘΙΏ}]ΔΓΘ. 
ΧΝ 

ὃ 



14. ἃ. Βδχηχο] τὰς Ὁ ΒΒΘΕΒΟΒΑΤΕΙ. Κοχαταθπίασο. 8. Ἐϊησϑῖπ Θσβομέθηθιθ Α ΒΡ ΔΌΘΙ, ὉΒ,. 

5. ΒΆΠΗΒΙ ΠΡ, γ] 556 Π 560} Δ [ΠΠ1| 0116} ΚΟΙΙΘη δΡ6 σὰ ΡΡΊ ΘΟ 56] 16 
πη γὕπ 5668 ΟΠ ΒΓ ΘΠΘΡ. [στ. 8.] 

ΜΠὺ ἄθγ ϑδιητης τ ΒΒ ΒΟ ΔΕ ΙΟΒΠΟΥ Ἐ ΟΥΤ θη ὗαΙΘ σὰ σΥ ΘΟ βοθθα πᾶ γόσα ΒΟ 6. 
Τ λϊτοτναύασνγοσκοι ΒΟΙ͂Ν ἀϊο Ὗ οὐ] ρ βου ΟΒΒΔαΠ αῺρ Θίμϑτῃ νυν] ] Ομ θη Βα Ὠ1Β σὰ ὈΘρΘρΡΊΘΙ. 
Ὧδϑβ Ὁπιύθσηθμσλθα 501} Ζὰ ἴθ ἀτηξαββοπάθσοι. ἀπ νογβίδη Δ θυ] θη Βοβομ δ ίρσυπρ 
γηϊξ ἄθῃ Ἐδυρύνοσκου ὅθι Δ κθη Τυὐἰϊνοτϑίῦ 818 ἄθῃ γοσῃθῃχηβίθη Αυβοσαηροη ἄθ8 
ΚΙ Ββίβομϑιι ΑἸ οσύασηβ δυΐξογάθχη ἀηἃ 8δη]ο θη. 

Ἀροϊοροῖθιι, χποὶ σι θο ΐβοιθ, οι 7. 
ΘΟ ΟΚοἢ. ὑδά 10.--- 11.-- 

Αοΐπᾶ. οι 5. Βυ 88. ὠά 6.-- {.-- 

δέ} γογοποιδῖα Ἰίθον. Ἄου α. Β᾽ τ 168 - 
τίσῃ. ΜΊΑ 12..- 13. 

ἘΠ ΟΉΒΉΠΟΝ τὴ θαζὰ ππᾶ ῬΔαΪπ5 Ν᾽ 1601- 
ἀλατῖπϑ. ρη Ρ. Εἶσ19 4] ὅπ 6:1. [Ὁ.ϑ. ἃ. Ῥγ.] 

Πποτγοίζη ἀθ ΓΟΧ. πᾶ. Βποῖ ΠΙ. νου 
ΒΕ. Ἡοΐπ Ζο. δά 4.--- ὅ-. 

Ῥπϊοδίγαίοβ ἄρογῦ Θγμ μα .Κ. 
Φ αν οσ. υἱ 10.-- 11.-- 

ψοῖ 2. 

ΒΟΡΒΟΚΙ͂ΟΒ ΕἸοΚίσ. Ἄοὴ ἃ. Α106]ὶ. 
2, Απῇ. 68. ὑἱζ 6.-- 2.---ὄ [ὉὉ. ἃ. Ρχ.} 
“τω Αϑποὲβ ΒΒΟΒΥ͂Ι. ψοη Ἐὶ. ΝΟΥ ἃ 6. 
“4. 1 . Φ 

ΤΑ Τὰ Μοσροσγοϊζαῃρ: 

ΟἸο ΘΒ ΑἸοχ. Ραϊάδροβοβον ὁ Κα Οἢ τ δυὺξ. 
Πυκίλη ΡΕΪορβο ἀθ5. σου ΕΒ. ὙΥ ἃ ἢ 5 ἢ, 
θνἱὰ Ηοτοΐάοη. δου ΒΕ. ἘΠ ᾿ψὶ 81. 
ΡΙπᾶδν Ργίμίοπ. δου Ο. Βοβχδάδϑοτ. 
ῬτοΟρμοσζο Ὑου 9 Δ6ΟΡΥ. 
Ταοϊί Θοτδ εἶα. Ἄοη ΘΟ. Υ 1 βΒον 8. 

ὃ. ΕἸ 261} ΘΡΒΟ] ΘΠ 66 ΠΡΌ ΘΙ. 

[στ. 8, οθπ πἰοηΐβ ἃπᾶθγθα Ὀϑιμθυκί. 
Ὡϊΐϊο ταϑίβέθηῃ ἀδσὲ Ὡϑομδίθμθηᾷᾶ Δ ρο Υ  σύθ Αὐβρθθθη βίπα Ὀοβυϊηγχηῦ, τυ ΒΒΘΏ ΒΟ δἵν- 

Ἰσοῆοπ ζνοοκοι σὰ ἄΐθηθη. 8:16 θη δ] θη ἄδ 6 Υ τοῦ τυοπΐσθῃ ἃ αβηδτηθῃ ΕΗ γομβίδπαϊσθῃ 
Ἐχϊθβομοι Αρρᾶῖδὲ που ἄθτῃ Τοχίθ: σὰ στόβοη ΤΟ61] 81η 5160 --- τῖθ ἀἴθ8 ἄδπμῃ ἴῃ 6. 
ΤΙ οΊδηραῦθ Ῥουθυϊκὺ 1δὺ --- γαϊΐ Κα ἀθοθθτω τη οχορουϑοῦθη ΚΟΥ ΘΙ Δ. ὙΘΥΒΘΒΘΙ. 

4.) Θιυϊθομίϑοο ΟῚ ΓΕΘ 6.16. 

Αοΐδ Δροβίυο! ΟΠ 5. Τ. 6 8.8. 

Αρβομίηϊν ΟΥ̓Δ 0605. Ἐϊ., Βοο]ΐα δάϊ. Ἐ.. 
Βομα]Ζ. έ 8.-- 

----- οταῖ. πη ΟἰοδὶΒοπύίομπι. Βθο., ΟΧΡῚ. Δ. 
ΜΗοϊάμποτ. ὦ. 8.60 

ΑΟΒΟΙΥ Αρδιιθμοι. Ἐϊ. Β. Η. Κ]80.561.. 
ἘΔ. αἱἢ. ουὐσ. Β. Ἐπ σον. οί. ὃ. 15. 

---- Αϑδιθη0. Οἀτίοοι. ἃ. ἀθαΐβο]λ ταΐὺ 
Ἑου. νου Κα. Η. Κοοκ. ὦ.9.-- 

-- ΓΆΡῺΪλ9 οὐ ἔγαστοτη. Βοο. α. ἰπᾶογξ, 
4. «ἱί 4.--- 

--- δορΐομι δὰ τὼν 
ΒοΒοὶΐαΒ. ἘΜ. σζζ 

ΑἸ ΡΒ τοΙΐΒ Υ]ιοΐ. μίβέοϊαν, 
ὨΘ0ΚΘ. δέ 

᾿Δλφάβητος τῆς ἀγάπης. ὯδΒ ΑΒΟ ἅοτ 
11θ0006. Ἐς. βδ'διηγπαηρ τηοᾶ, 116 65116θΣ. 
Ἡτοσ. ν. Υ. αρσποΣ. υά 2.40. 

Αἱ ποϊοσίδο ΡΙδπἄθδθ Ἀρρουαϊσ Βδυθθ- 
ΣΙΌΟ -  διΐοδῃϑβ. Βθο. Τ. Ξοσ ὉΔΟ6ΉὮ. 
“{( 4.-- 

Αρο]]Ἱοπὶ ππ᾽ το Εἰτίαηι 1ΠΠι|δτ. ΘΠ Π16ἢ- 
{Δ Ζ. ἃ. ΗΪΡ»ΡοκΚτϑβϑῖ. βου π. ἄρϑρων. 
Ἦτθσ. ν. Η. Βομβόὅῃμϑ. Μὲ 81 ΓΔ] ἴῃ 
Ἰμϊἱομίᾶν. 4. μά 10.--- 

Ἔρο. ἘΣ. Β - 

ἙἘᾶ. Α. Μο61- 

Αὐἰδίορμδηΐβ ἐΆθ]8Δ0 οὐ ἔγδρτιητι. Άρο, 
6. Ὀϊμπμᾶοτντε. 4. υπ 90.-- 

---- οὁδοΙοβίδΖιϑδο. Βθος Δ. νοι  οῖθ6η. 
ὠὧζ 3.40. 

--ὀ ρᾳπὶΐορ. Βθο. Α. νοῦ 6186}. Βά. Ἐπ! 
οὐγ. Κα. Ζϑοβο τσ. 

---- μᾶχ. ἘλΔ. Κύ, Ζβδοδοσν. ὑ ὅ.--- θ.- 

----. Ῥ]ΙπΐηνΝ. Εθο. Α.σοῖ , 6156}. ζ. 2. --- 

----ὄ {πο Ρ ΠΟΥ Θ Ἐθο. Α. σοι 
6156}. ἘΔ. 11. μά 3.--- 

Αὐϊδίοίοι!ἷὶν δ. χθὺ. οὔτ δἀποίαθίομθ 
1. ΒΡΘη 591. ΑἈ66. γοῦ. ὑγδη 5] αὐΐο 1,801} 8. 
2 νο]}]. “4. 106.-- 

“----ἕ γοϊ ἶσα οσατὰ νοῦ. ἰσδηβ]ιίομθ ἃ. ἀθ 
ΜοοτΡθΚΚἃ. Κθο. ἘΣ. Κ' τ θη 181. ἡ. 18.--- 

---- οὕπίοα Νοοι 6168. ἘΠ. οὗ σοτχηχαθηῦ. 
ἱπβίν. 6. Β αι βϑ τ. Αἀὶ. οδὺ Εσ. 5.596- 
τ 111 ορὶδῦ. οτίϊ. μά 12.--- 

Ατιοιΐαοτὶ οπἰγοονῖ δ. Βοο. Β. Ἡ ΘΙ ΘΒ ΟΣ. 
σά 

ΒΙΟΩΪΝ οὶ αρμΐπα Αἀοπϊαϊθ. ἘΑ. Ἡ. 1,. 
ΑὮ ΘΗ 8. δά 1.50. 

Βποοϊϊοογαπι ατδθο. ἘΠοΟΟΥΪ. Β ΘΙ οἵ- 
οΒΟΙΝΪ το]ϊαπίδθο. ἘΔ. Ἡ. 7... ΑΙἸὮ ΚΘ Ε. 
2 ἰοχηΐ. δά 21.60. 

10 ξοῖξει ΖιΠογι σϑυβίθ θῇ 510} ἢν σορυπδειπα ἘΧΘΙΠΡΙΆΓΘ. 



8. Εϊησολα ϑυβοδέθηθηθ Αὐβραῦθῃ. 8) ατθοβίβομθ βΘαν ΒΓ 6 116 Σ. 

ΟΠ λοι ο. ἘλΔ. Ο. Βομβποίᾶἂοτν. ὃ. νο]]. 

γο]. 1. ἩχΣπιΐ σατα ΒΟ ΟΣ 18 γϑῦ. υὐ(.11.--- 
-- π᾿. Ἐσαρυοθπία. ᾿πᾶϊοθθ δά 22.--- 

λγἶπα αγλθοα πιραϊὶ βουὶ. ἘΔ. Ο. Ὑ 8365- 
ὯΘΥ. υἱέ 9 

---- γορη]ογία ατδθοῖδο ΧΘΟΘ.]ΟΥΒ. ἘΔ. 
Α. ῬδΑββον. οί 14.--- 

Οἰτϊδυϊδποτ. δλσπι. Ἀπ ΒΟΙορ ἃ αΥδθοΆ. 
ἙἘΔᾶ. ὙΥύΎ, Ομ χὶδὲ οὐ Μ. Ῥδυϑῃῖξκϑλ8. 
“( 10.-- 

Οοιεΐοοσπν Αὐὐίοογππι ἔγλρπθη δ. 
ΤῊ. ΚοΟΙΚ. 8. νῸ]1. οδί 48.--- 

ΜΟ]. 1. Απὐίαθϑο οοτηοραϊΐϊδο ἔγαρτηθηῦϑ. 
ἡ 18.--- 

ἘΔ. 

τ πὶ . Νοόονδθ ὀοϊαορθᾶϊΐδθ ἔγαρτηθαίϑ. 
ῬΔΥΒ 1. υἱά 14.--- 

-- ΤΙ. Νονδὸ οοτηοθᾶϊδο ἔγδρτηθεἶϑ. 
Ῥ.ῚΙ. Ὀοχίο. πο. δϑῦ. ἔγαρτα. ἘΣΘρΊΩ. 
Ῥοϑῦ. Ἰπᾶϊοθβ. ΘΌΡΡΙ. “ά 16.-- 

ἘΟΌΓΡΗΝ ΤΡ. ] γῆι Αοβορίσατσπ. ἘΔ. 0. 
Οτυβῖίαβ, Α. Ἡδυδβτδίῃ, Ῥ. ΚἼΟΘ]Ί], 
Ῥ, Μδτο. [Τὰ ὙοΣὈ.] 

---- πιράϊδοτπι ΟΥ̓ ΔΘΟΟΥ απ. Ὑ0]. ΧΊ, 1. 
ῬἈΪ] τ θπὶ ἄθ θη ΘΠ 8118 δῃτη Δ 11Ότι8 ΘΟΓΌΙΩ.-. 
αὰ6 τοχηθᾶϊ15 θα. Μ.ο ΥΥ 61} τὸ 8 Ὡ. οὔ. 3.80. 

θοπιοίνϊ ΡΒΔΙοΟΥοΙ ἂο οἹοουϊίΐοπο 11}611π8. 
ἘΠ. 1.. ΑΙ ϑαά ϑυχζα δ ΟΒΘΥ. 

Βομιοείποπῖδ οί. ἃ6 ΘΟΥοπ δ οὐ ἄο [4158 
Ἰορϑίϊοπο. Οὐ ΔΙραχηθεῦΒ ΟΎϑθοο. οὐ 
Τιαῖϊπο οᾷ. 1. ΤῊ. Υ οϑιβ θ᾽ απ. οδ 1θ0.-- 

-----ὀ οταί. κᾶν. Τορύϊΐπθμι. ΟὍϊη δευχαθη  18 
ατδθοθ οὐ 1ιϑύΐϊηο οϑᾶ. 1. ΤΏ. ἷο 61 6]. 
«ζ. 4.---- 

----- ἕ ἀο οοτοπᾶ ΟοΥδῦΐο. 
1. ἩΗ. ΤΠ ὶρβίαβ. Ἐᾶ. ΠΠ. μά 1.60. 

Περὶ διαλέκτων Θθχοοτρίαηι θᾶ. Ἀ. 
ΒοΟΒποίαοΥ. ὑζ ---.60. -. 

θ᾽ άγΐ ΟΠδΙοοηοῦὶ ἔγαρσιμοιῦδ. ἘΔ. 
Μ. Βομταϊᾶ νύ δέ 9.--- 

Ὀϊοπγεῖϊ ΤΉΓΔΟΙΪΒ ΔΙ. στδιπδίϊδᾶ, ἨἘᾷᾶ. 
α. ὕΒΙρ. “4 8.- 

ἈΔΖιονυσίου ἢ “ογγίνου περὶ ὕψους. 
9 Βιυθ] ϊίαΐο 11061]1π5. ἘΔ. Ο. 18 1. 
Θυδτέ. οα. 1. Δ 16. “4 3.80 8.90. 

Ερίσατοα. ἘΔ. Η. ὕπδθιηοι (Δπμδβύὺ. Νοα- 
ἄγαοκ.) μά 13.-- 18.--- 

ἈΓΠΕΡΙΡΗπἶπ 5.}1 Ουδοβίϊοη 5 ΕἸ Ρ μδαΐϑηδθ 
τοοίγοϊορίοδο οὐ οὐ σαθ. ὅσ. Ὁ. 168 6- 
Ῥφπεὶ, [Ὁ΄. ἃ. Ῥ᾿.} 

ΕτγλΟΑ ΒΟ ἶ ΑΓ πη ΓΟ] απΐδο. 
οὐ ὁχρὶ. Ηᾷ. Ἐ. ἘΓῚ116 τ. τέ 8.-- 

---- ροορτδρίβοηθ ἘΤδρτοθηΐθ, ᾿τβΩ. γΟῈ 
ΒΟΥΒΘΙ. υδ 8.40. 

Εγπιο]ορίοαπι Θπάΐδηπηι ατιοᾶὰ νοοδίασ. 
Β6ο6. οἱ ἀρραχδίιαμῃ οὐ ἱσαχη 1παϊ] οοβατθ δαϊΐ. 
ΑἹ. ἄο Βέοΐδιϊ. ἘἘπδβο. 1: Τιίζίοχαβ Α-Β 
οοηΐ. ὦ 10.--- 

Ἐαγὶρ᾽ ἶ ἔλθη]λοὸ δὲ ᾿ ἔγαρτιαθιίδ. 
α. ποτέ. 4. 

Ὠΐδρ. 

Ἔσο. 

.- 

Τὴ ἀβύτη Β680]. δᾶ. 

1ὅ 

Ἐπγὶρ  ἂϊα {ἈΡ81326. Ἐᾶδᾶ. ΒΒ. Ῥυΐηΐ οἱ 
Ν. γΥοοκ] οΐπ. οί 46.60. 

Ἅο].1. ῬαιΒ 1. Μοᾶθ8. Ἐᾶ. ΤΠ. “{23.40. 
Ἢ. ΑΙοοδὲ18. Βα 17 1.80. 

Ἡ δ οαΡ 8. ΕἘά. 1. 944.3.40. 
Ι. Ἐ] οῦτϑ. ὠδέ 3.--- 

. Το. δέ 2.80. 
ἐς ΨΙ. Ἡ οἴη 8. ὧδ 8.--- 
-- 1. Οσγοϊορβ. ΕΔ... 92.1.40. 
-- Τ ΊἸρΡΒίρομπῖα Ἰδυγϊοδϑ. 

“ἡ. 3.40. 
-- Τὶ. Βυαρῃ»],ῖοθ68. 
--Ἴτ΄. Βδ ΘΟ. 896. 

. Βοσ δο] 1 ἅ 89. 

. ΗΘΥΟΌ]Ο685. δά 3.40. 
ΟΤΡΒίρο ἰδ. Αα!1ᾶθπ- 

518. ὠἠζ 2.8 
. ΥΥΟΎ ΝΝ σζ3.40. 

-- ΤΙ. Ηρ ροϊγίαβ. ὑά 2.80. 
-- ΠῚ. Οτοβῦθϑ. ὧδ, 2.80. 
--͵ΙἸΝ. ῬΒοθῃ 5889. ἐδ 2.80. 
-- . Τντοϑᾶθϑ. ὑζ 3.80. 

-- ΠῚ. ---ΥἹ. ΒΒΘπ ἃ 5. οά 8.60. 
----- τὰποράϊΐβθ. ἨΔ. Α. 5. Ἐ. ῬΕΙαρΡΚ, 

Ἐ. ΚΙἸοῦζ οἱ Ν. ὕ ϑοκιοῖη. (Δ Ἰδύθἱῃ. 
Ἑοτωχηθη 17.) 

Μοᾶοα. ἘΔ. ΤΙ. μά 1.50. --- ἨδοῦθΡ. 
ἘΠ. 111. “41.220. --- Απατοτϑοδδ. ἘΠ. 17. 
ὦζ 1.90. ---- Ἠογϑοιᾶβο. ἘΔ. 11. “ά. 1.30. 
-- Ἐξῖομϑ. ἘΠ. 11. ὠμά 1.20. ---- ΑἸοΘϑ 8. 
ἘΛΔ. 1. ὠ 1.30. -- ἩΗδρογου]οθ ἔΌΥΘΗΒ. 
ἘΠ. 11. “ά 1.80. --- Ῥῃοσπίθθδο. ἘΠ, Τ|. 
σἵζ, 3.25. --- Οχοβίθϑ. υἱέ 1.20. --- ΤΡ σοι δ 
Τδυσίοδ. ὠἱζ. 1.30. --- ΤΡΕΪσοηΐα ἀπ8θ οΒῇ 
Αὐᾶθ. “{ 1.20. 

ἘπΒΘΌΪ οαποππι ορίΐοιθ ὁχ ὍΤΙ ΥΒὶΐ 
ΤΟΙ ΔΉΘΥΘΗΒ15 ΘὨσοηΐοο Ὀϑύϊα. οσίοσχαμῦ 
ποὐύϊβαθθ {Π|υδίχαταμύ Ο. δορέτνϊοα οἵ 
Ἡ. ΘοΙ χον. 4. μά 96.-- 

ΘΔ]οπῖ ἀθ μ᾽ λοϊτῖδ ΗἸΡΡοογδῖν οὐ Ρ] οι. 
Ἔθο. 1. ΜΆ]]16Σ:. οὶ]. 1. Ῥχοϊορρ. τοχί. 
ατδθο., δαποΐ. οτὶθ., νουβ. τὺ. ὠ 20.-- 

απομΐοα 1. Βοχύϊ Ργύμπαροτιϊοὶ, ΟἸΠ νοΐ, 
Ἐπ ΡΥ Ροιύϊοὶ κοι οι ΐδο. Εα. Α. Ε]θ Σ. 
σε. 4. «ἱ. 3.40. 

-- Ἦ 11. Ενϊοίου οἱ οἱ οι ἶβ οι θ 186. 
ἘΔ. Α. Ἑ]ύον. ψγ. 4. 1:60. 

ατδιαύϊοίὶ αγδοοὶ σοοορηλε οὐ ΔΡΡδιδία 
οὐ οο ᾿πδβύγαουὶ!ι. 8 ρατίοθβ. 18 νοἹ}. 1,6Χ.-8. 

ῬΔΥΒῚΙ. ΝΟ].1. ὉΙΟΙ 511 ΤΉΏΣΘΟΙΒ 818 
συδτητηϑίϊοα. ἘΔ. Οα. ΤΌ ΕΙΪν. ὦ.8.--- 

ῬΆΥΒΙ. ΝΟ]. ΠΤ. βομβόοῆβ ἴθ ΘΟ ΥΒΙΣ 
ΤΉ γδοΒ τίη ρστδιητηίλοατη. θα. 
Α. ἩΣἜ ρατᾶ. ὑ. 80.--- 

ῬαΥβ 11. ΝΟ]. 1. Αροϊ]]οιὶΐ νυ ΒοοῖΣ 
αυ80 βαροχδιηύ. Εα. Β. ΒΟΒΘΙΔΟΣ 
πὰ α. ὕΒΙρ. 2 Εδθο. ὠδέ 26. --- 

ἜΡΔΥΒ Π. Ὑὸο].11. ΑΡΟ]]ΟΙ Δ Ὁ γ 560}} 
δ οοῃβίχαοίζουθ ΟΥ̓ΔΙΣΟΙΩΒ ΠΟ σὶ απαΐ- 
ἴαοῦ. ἘΔ. α. ΤΙ. ὠ 34. -- 

ἜΡΑΥΒ 1ΠΠ| Ψ0]. ΠΤ. Τύρχοσθατα ἈΑΜΡ00]- 
Ἰομἱ ἀοροτγάϊϊοσασα ἔγαρτωτα. Βά. 
Ἑ. Βομβπολᾶθρχ. ὦ 14.-- 

[{{{| 

ΗΠ ΠΗΗΒΗ Ξμμμμμῃ 
-- ΠῚ. 

]1᾽9 ἔδεεξοθι Ζι τὰ νουβύθῃθη 516} ΓΤ σοβειπέθιθ ἘΕΧΘΙΠΌ]ΔΥΘ. 
2. Ἔ 
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αγδιιπδίίοῖ ασδοοῖ τϑοορηξεὶ, οὐ δρρδχδαῖᾳ 
ογίθὶοο ᾿πδίσαοί!. 8 Ῥαχζίθβ. 15 γο]]. Τι6χ.-8. 

ῬΑΥΒ ΠῚῚ.  οΟ]1.1. Ἡοτγοάϊϑηῃϊ ἐθοῃηῖοῖ 
το] απΐδο. Εἰ. Α.1, 6 ἃ ὑ χ. Τότα.1. “.20---. 

ῬΔΙΒΊΤΙ. ΜΟ].11. Ἡοτοάϊφηὶλ ἐθομηϊοὶ 
ΤΟ ααΐδθ. ἘΔ. Α. Τθπ ῦΖ. Τότ. 11. 
2 Εδβο. ὡδί. 84.--- 

Ῥᾷτβ ΤΥ. ΜῸ.. 1. ΤμΘοδοσὶΐ σϑΏ ΟΠ ΘΒ 
οὐ ΟΒβοθτ ΟΡ ΟΒΟΣ βοῃο] δ ἴῃ σϑηοιθα 
ΒΟχΐ 3165. Π6Ο. Α. ΔΊ ατᾷᾶ. ὦ. 14. --- 

ῬΔΙΒΙ͂Υ. ΝΟ].11. ΟΒοΘτ ΟΡ ΟΕ οἱ ΒοΒ 0118 
, [ἃ ΟΔΒΟΠΘΒ ὙΘΥΡΘΙΟΒ οὗ ΒΟΡὨσοπΙΪ 

ὁχοοχρῦδᾶ 6 Ομδσϑοῖβ δοτηχηθείασίο. Εδο. 
Α. ΗΣΙσατιτἃ. “ά 22..--- 

᾿ [Ἐοτγίβοίζαμρ ἴῃ ΨΟΥΡ.] 
Ἠογοᾶδαβ᾽ ΜΠ μη θα, σθρ. ν. ΒΕ. ΝΜ 618 891. 
-ΤοΧχ.-8. [Γγοσρτ. 

Ἠογοάίλπΐ ἃ ὀχοοϑδα ἃ. Ματγοὶ 1]. Υ1Π]|. 
ἘΔ. 1.. ΜΘ 6] ΒΒ 9 ἢ η. ὦ 8.80. 

----- ἰοομηΐοὶ Χ6011. ΕΔ., ΟΧΡ]. Α. Τι6ι ἐΖ. 
 ἰοχαΐ. 1:6Χχ.-8. ζ 54. --- 

Πογοάοίΐδ 1. ΒΟ τὰ. Β80}1. Ἐ]δπξ. Ἡτϑρ. 
ν. Α. ΥἽιοάθιη δ π. ὦ 

Ἡσιόδου τὰ ἅπαντα ἐξ 
᾿'Σέττλ. οἱ 10.--- 

«ΠΙοβί αἱ ᾳα86 ἴογ. ΘδΥἸἷη8. Εδο. ἘΞ. Ἐ σ 8 ΟἩ 
66. Ἡοτχοουΐ οὐ Ἡ οβὶοαϊ οογίδιηθϑη. μζ. 18. --- 

---- -----τ- Άθο. Δ. Κ δΟΒΙΥ, Ἰϑοῦ. γᾶ. ΒΌΌΒΟΣ. 
α. ΚΙΠΚΟΙ]. ῬασΒ 1. “((.----. 
ΓΞ ουϊβοίζσιαιτρ Θυβομοίηῦ πἰομὶ. 

--- ---- Βθο. οὐ 11. Ο. α οϑούὐ]ΐησ ἘΔ. ΤΙΤ. 
οατ. 1. ΕἼ ΔΟἢ. ὦ 6.60. 

ῖ--Ξ.--] ΟἸοβδθη ππᾷ ΒΟΠΟΙ θη σὰν Ἡβίοαϊ- 
ΒοΒῃθ5 ΤΗθοροηΐθ ταὶ Ῥτοϊδροιήθηδ σΟῺ 
Φ. Ἐ]ΔΟΉ. ἐμά 8.--- 

ΒοβυΙ  ΜῚΠΟΒΥΪ ποι οἹορὶ γ611. ἘΚ. 1. 
ἘΊΔΟΒ. Αο6. ϑρρϑηᾶΐχ βου ἀομοβυοβίδπϑ, 
ἰπἀᾷ., Βρ66. Ῥῃοίο! βου οοᾶ. Α. “49 .--- 

ΗΪΡΡδΓΟΙΙ, ροοργάρῃ. Ετχαρταθπίοθ, πγδρ. σοι 
Ἡ. Βουροι. ὦ. 3.40. 

Ἠοποῦΐ ὀδτπΐηδ. Βθο. Α. Το ἃ πὶ ἱ 6 ἢ. ῬΆΓΕΤ. 
1188. 2 νο0}}]. ΨΟ1.1. “416. --- 18.--- γ0]. ΤΙ. 
ας. 30.--. 28.--τ. ῬΔΙῚΒ ΤΙ, Οᾶγεβθα. 9. νο]]. 
ΜΊΑ 16 .-- 92ρ.--- 

ἄγδβοα, ἘΔ. 1. Τ8 ΠΟΘΙ 6. 9 ρατίϊ. 
8.-- 

ἑρμηνείας Κ. 

“(1 
---- ΤΙΝ. 

“ζ 32.-- 
---- ΠΙλαΐβ ὀαγΐηδ βοϊπαποία, ἀϊδβογθίδ, 

ὀιαθηαδύδ, ῬτΟΙορσα. οὐ ρῃ. οτἶθ. ἱπίχαοία 
οἃ. α. ΟἸὨ σθὺ. 2 ραγὺδ. μέ. 16.--- 

[- Ἰ 9. Ἠομιοῦ. ἩγΙΠ6 Ὦχτθρ. ἃ. 61]. ν. 
Α. Θοιλ ο11. ὠά 6.80. 

[---]}] ἢ. Ἠοπιοχ, ΒΑ ΓΔΟΒΟΙΔΟἢἶᾶ 68 
Ῥίστοβ θοῦ βομο ἴθη τι. ῬΆΤΘΡΉΣδΒΘ ὨΥΒΩ. 
Ὁ. ΟΥ]. ν. Α. Τα ἀπο. «4. 30.--- 

ΚπΟΟΥ ΤΣ ποίου ορί οπεο ΤΟΙ ΟΝ ΔΓ πὶ 
ΑἸοχαηάσὶ Μαρεϊ. Ἡᾶ. Ο. ΥὝ αριηϑθι. 

8.-- 
Πιβογὶρίίομοα ΘὙδοοδ6 ποΐσῖοϑθ οχ βουΐρ- 

. Τουίρυβ Ῥγϑοίθσ. ἀμπέμοϊορίαηη οο]]θοΐβθ. 
ι. ᾷ, ΤῈ, ῬΊΘΘΟΣ. ὦ 8.--- 

Ἐᾶὰ. Τ 178. Βοοῖΐιθ. 3. ρμδχίξ 

Νοπθ ΑπὴΗ͂. πὰ ΟΣ. «: 

Α. Αὐβρϑθθα ρεὶθο  βοῦοχ ποὰ Δ ΘΟ  ἸΒΟΒΟΣ ΒΟ χ δι 16 :. 

Γγοπίΐο βαποῖδο ογιοὶν. ἘᾺδ. Α. ἨἩ ο] ἄντ. 
“«Κ«( 2.80. 

[083 π05.1] Εν κοΙ πᾶ 5606. ΤΟΒΔΏΠΘΙΝ. 
Ἡδ. Ἐ΄. ΒΊ 888. υδί 5.60. 

ΙΘϑππο Καιηδίοσοβ, εἰσαγωγὴ ἀστρονο- 
μίας. Βδδτρ. γ. 1,.. Υοΐρ]Ι. «( 8 

ΓἸΪδΐ 11. δοπύγα τ β Δ })085: 5. Βοσῖρ- 
Φοτατη ΟΥ̓ΔΘΟΟΣΌΙΩ 6. 4. 8. 

---- ---- ἀσδαῖβοι ν. δ. Ν᾿ Θὰ  δπη. υΚ1.-- 
ἸΌΒδΝ πη δ ἶδη. Τοχίο απὰ ΕΪη]οϊὰησ 
ΟΣ ΤΠ. ὩΘΌΆΡΙΠΘΙ. δά 8.--- 9.--- 

Κυγ 1105. ἅ. ἢ. Τ᾿ Θοδοκῖοβ: 5. ΤΉ 60 0510 5. 
Ποδσοθ ΘΥΔΘΟΟΥΙ βϑόγῶθ 6 ὑἰύα 118 001]. 

ΗΔά. Φ. ὁ Ῥχοίέ οὐ ἴ. Ζί ἢ Θ. 3). ἔϑϑοσ. 
Ἐδ8ο. 1. Εδβίὶ βϑοτί. Ἐᾶ. 4. ἃθ Ῥσοῦί. 
ἡἠζ 2.80. ἘδΒβο. ΤΙ. 1. Τίοροβ ατδϑοῖϑο οἱ 
ἰμβα]αστια. ἘΜ. Τ,.. ΖΘ θ. ὠᾷ 19 .--- 

ΤΠΟΒΌΘΗ θυ ΒΟΡΙἰδίβο ἀπλὸ ἈπροΥδιηΐ. 
Βα. Ἐτ. ἘΊΘΆσ. οί. 3.-- 

θυ οΡΎΆΡἱ σσδθοὶ τϑοορηῖϊ οὲ δρρατδΐα 
ΟΥοΟ ἰηβύγιιοι. να 10 Βδηᾶθ. στ. 8. 
[15 Μοσροτγοϊθῃρ.] 

1. Τιοχίκα. σὰ ἄθῃ Ζῇ Ἐθάμποση (6. 
 ο:ὑ296]}. ' 

11. ῬΒΥγ ποθ π8, Α611π8 ὉΙοΙ θαΒ, Ῥαῦβδ- 
εἶδ πᾷ δηᾶ. Αὐἰοίβίοῃ (1. Ο 0 5). 

1Π. Ἠομοχοσίκα (ἃ. πᾶν 168). 
ΤΥ. Βίορϑηῦθβ σορ ῬΥΖΒΏΖ. 

Ψ. Ογεῖῖ, ΒΟΒυδηβομθ8 ϑχίκου ὑπ 
ψοΥ 8} 68, ἸΠΒΡΘΒοηᾶ. ΒΙῚΡΘΙρΡΊΟΒΒΑΣΘ 
(Ε. Ὑ᾽ ὁπ29}.)} 

ὙΙ. Ῥμούΐοβ. 
ὙΠ. δυϊαάδβ (α. Ὑ ὁπ 291). 

ΨΠΠ1. ἘΠ ϑΥΟΒ. 
ΤΧ. Ῥο]]ὰχ. ἘΔ. Ἐ. Βομβθ. Ἐάδβο. [. 

“. 14. -- ᾿ 
ΣΧ. γουβομϊθᾶθηθ ΞροΣ ΔΙ ρΊοθδαῖθ, ἢ» 

Τα} 110} Ὀούδη 806, ΘΟ ΒΟΠΘ, τηθα1- 
ΖΙΏΒΟ0Π6 αἰ. ἀμ. 

ΓΝΆΒΟσΟΒ 8. ΤΘΆΡΘΥΒ ΜΙ οΣσΩσθα 1801 
Νο.1 5.2.1 ᾿" 

[1π|688.1] Αοὐδ Δροπίο!οσμμ. ἘΔ. Ἐ'. Β] 88. 
“. 3.--- 

[-----] Ἐγδηρο πη 8560. 1 πόδ. ἘΚ. 
Ἐς. Β]148. ο 4.--- 

ἘΠῸποῖδηῖ απ ογπηΐῃν Ῥοᾶαρτδ οὖ ΟΟΥΡτΚ 
οᾶ. 4. Ζ1 τὰ τὴ ΘΥῚ ἃ ἢ ἢ. οί. 8. -- 

ααλο Του Βοπιον μοιΐν ᾿διιαλεϊο. 
Ἐθο. ΑἸροτβ. [Ὁ ἁ. Βχ.] 

ΠΥΚΟΡΉΓΟΝ Ἐ ΑἸοχδπ αγἃ. Ηρ, ἄροχῃ. Ὁ. 
οὐκιᾶσχὺ σοὶ Ο. νυν. Ἠ οἰ σίῃροτ. δ 15.-- 

[.γ5185.}] Ῥβοπᾶρ]. οταῖο ΓἸΠΟΌΥα. ἘΠ. 
Μ. Ἐτᾶγα δ. οί ---.80. 

[ΙΔ 65. Εν ΚΟ ἶππι 560. Πα ΒΘ. 
ἘΔ. 8. Β148. ζ 8.θ0. 

Μοίγοαονΐ Ερ᾿οπχοὶ ΤΥ ΡΙ ΘΗ Ά, 6011., Βουῖρὕ. ᾿ 
πὸ. ἘνϊουΓοὶ σοι θπῦ. ΠΟ ΓΔ] 6 πὶ 50} }1. 
Α. Κοοτῦο. ὠζ 2.40. . 

Μπυκϑον, Ηργο τι. θδπογ. ἘΠΪΏρΘ]. α. ἄοτπ. 
ν. Η. ΟοἸβομλᾶρον. 16. ὦ 1.- 

κ 

Ὁ 10 ξοξέθι ΖΙ ἤθτπ νϑυβίθηθι 516} [ἢν σοι θιια ἘΧΘΙΙΡΙΔΥΘ. 



8. ἘΠῚ. 5615) οὐϑοδίθπθηθ Αὐβράθθῃ. 

ΝΙοδη ἄγοδ ὑποτΐδοῦ οὐ δοχ:ὶ ΠΥ ΔΟΆ. 
Ἐδο. Ο. Βομβιη οί θχ. Α66. ΒοΒο 1]. “9 --- 

Περὶ πὰ παϑῶν ϑπχοθσρίδ οἄ. Ἐ. ΒΟ 61 ἀθτ. 

ἜΡΔΡΥ τς Οἰδθοπον. 8 δέϊθ. 1. Ηδῖβ νοὴ 
Ἡ. ΚοΥ ΘΙ δ ἢ ἀπᾶ Ο. Εἶρσον. δά 1.--- 
ῷ. Ἠοῦς νοῦ Ῥ.Μ. Μογοσ. μέ 8.--- 

ἨΔ ΠΥΡΟΥ. ο6ἃ. 8 Ἠρῖθ. 1. Ἡδῖ 
γοὰ Ρ. Μ΄ ΜογοσΣ. [Ὁ ἅ. Ρχ.] 

ῬΆΡΥΓΙΙΒ πιδρίοϑ 8. Πυρᾶ. Βαῖ. 84 Ο. 
ΤΟΙ 8828 9. ἄοπυο ἃ. Α. Θ᾿ οέοΣὶ ἢ. 
“. 2. ---: 

ῬΆΡΥΓΠΒΙΥ Κι ἄθῃ : 5. Τσκαπᾶρῃ. 
ΡΕ]Ποάομπιΐ Ερϊσηγοὶ 0 τᾷ 1. 
ΟΟἸΡΘΙΖ. 1μ0χ.-8. ὑ 10.80. 

-- περὶ ποιημάτων. 1. ΤΙ ἔγαρυοτω. ἘΔ, 
Α. Ἡδυβτδί;. ὠζ 3 

ῬΕΪΠΠΘΠΟΒ 5. ΟΟΥΡᾺΒ τηϑαϊοογατα ΟὝΔΘΟΟΣ. 

Ῥηοϊπὶχ το Ο]ΟΡοπ. Τοχίο ἀπᾶ Τ]ηΐοτ- 
βασμαηρει. οι 6. Α. ον βατᾶ. υἱέ 13.-- 

3κ 

ἘΔ. ΤῈ, 

15. 
ΓΡΙΟἴ105. 1 Βοἰ χοπβίοϊη, Ἐ.., οι ἀν ήτν 

ἄοιυ Τιοχῖ ΚοῚΒ ἄθ8 ῬΒοῦοβ. ἁζ 1.--- 9.80. 
ΡΙπάδλτει δὰ τθο. Ο. 5 ΘΒ τσ ο9 ἃ 6Γ. (Ροθί. 

1γτν. ατδθα. 6011]. ΤΕ. Βοσρῖ. Ἐᾶ. Ν.1,1. 
“Κι 14.--- 

-- Νἰοροδ 00, ΟΥ̓Κ]. ν. ἘΣ. ΜοΖροΥ. 
υζ 8.--- εἶ 

---- Ἀγ π8 ῬΤΟΙ ΟΣ 18 οὗ ΘΟΤΙΤ ΘΙ 8718 
ἰπβίσυοία θᾶ. ὙΥ. ΟἸὨ τ ἰβὲ. ζ 14.--- 16.--- 

-- νγογβοχοίοὶ Κυὶ πὲ] ὅβ Μαργατάζό Ἰοσγ- 
Ζούίθκκοι κἰδάίβ Η ὁ 8 ἢ Οὐἐἐό. 1. Κ ϊοί. 
“Ψ«. 4.---ὀ ΤΟΒμ6 Ἐοτχβοίσαμρ,. 

ΡΙΑΓοΣ ΒΒ ΟΡΟΥἃ Οἷα. Β6ο., φχοϊοσρ. οἱ 
οοχητηθηί. ἰπδύν. ὁ ΘΔ! τὴ. 10 νο]]. 
(231 Βθούίοπθβ) (Μ|Εὺ Ἰαὐθίπ. Ἱζοτησηθι β}.) 
16 πἰομῦ δυο σίθ ΒΥ 6 δἰπᾶ 

γοΥρΥ 61. 
Αγροϊορία βοογδαίίβ οὐ στο. Ἐ. Υ οὐχ. 
Μ ῬΟΒΙγΘΌ. δά 2.40. --- ῬγοίαροΥββ. 
ἘΔ. ΤΥ οὐτ. 1. 5. ΚχΟΒΟΒ 61. δά 8. 40. --- 
Ῥμδοάσαβ. ΕΑ. 11. (3.40. --- Μθῃοχθηαβ, 
τι γδῖδ, ΗἸρΡΡ 88 αἴοτασθ,10. ἘΠᾶ. 11. μά. 3.10. 
-- δομοβ, Ομασιηΐᾶθβ, ΑἹοϊ ϑᾶθβ 1. 11. 
ἘΔ. ΤΙ. “(. ἃ.τῦ. --- Ἐστδίσ!υβ. δά 2.10. -- 
Μθηο οἱ Ἐπ ΡΏτΟ ἰΐθυηααθ ᾿ποοσεϊ βου Ρ- 
ἰοΥβ ΤΏΘαροΒ, Εἰταβίδθ οὐ ΗΠ το Β. 
Ἑλ. ΤΙ. ουτ. Α. Β. Εἰ σ᾿ Ζ 56) 6. ὠζ 6.-- 
- Τποβδοίοξυρ. Εἃ. ΝΜ. 7 1] στ Ὁ. Ἐϊᾶ. ΤΙ, 
ἠέ 8.60. -- Βορμὶβίβ. ἩΔδ. ΤΙ οὐγν. Ο. 
Αγροιέ. “ζ 5.60. --- Ῥοϊϊουβ οὲ ἱποοσχεὶ 
δαοίοχὶθ Μίποβ. ὠδί 3.10. -- ῬΒΣΘΡῺΒ. 
“ί 2.10. -- Τίορσοϑ. 8 ν0]]. [76 δά 8.60.1 
σζ 10.80. Γ[Κ7ο]. 1. 110. 1--ΤΥ. Ὑγο]. ΤΙ. 

110. 7 - ΚΤ ἠἴἢ1. ὙΟΙ. 1Π1|. Τῇ. ΤΧ --- ΧΤΙ 
[1 ἘΣΡΙ ΠΟΙΔ18.1 

----- Τίπιδοιιν ἱπίογρτοίθ ΟἸδ]οίᾶϊο οὕσα 
οἰπαβάθτῃ οοχωσηθηΐϑεῖο. ΕΔ. 1. ΣΟ 6]. 
ώζ 11.323. 

ΡΙπίαγοῖ ἀθ πη π 5168. 
“4 85.600. 

---- Ὧσ ρτγονουθἶἶν ΑἸοχλπ  οΥ πη. Ἐθο. 
Ο. Οσσυβίυ 5. Ἐδβο. 1. 4. “ᾷ 3.80. 

Ἡλδ. ἘΠ. Ὑ ΟἹ Κτὴ 831}. 

8) ατιϑοδίβομο οι γἑιβιθ 116. 11 

ΡΙπέατοπὶ ΠῚ τόνου ϊβ ΑἸοχαπ ἄν ποσππι. 
Ἐδ8Βο. Π. Οὐτηχηθηίδγῖτβ. 4. οά ὅ.- 

ΡΙπίαγομὶ ΤΗΘπ βίο]. ἘΠῚ α6]16}- 
Κυΐίβομθ ὕραπροα οοχιτι. ἃ. Ὠχβρ. τ. 
Α. Ββδαθσ. ὠδέ ἃ.--: 

---- τὸ ἐν Δελφοῖς Ε. ἘΔ. α. Ν. Βοτ- 
Ἀδταδῖῖθ. ὠζ 1.560... 

------ Υἰῦδο ῬΆΓΆ]161840 ΑΡοΒ αἱ οὐ Ῥοπιροῖ!. 
Βθο. ΟἹ. ᾿ϊπ  βκορ. “έ 8.60 4.40. 

βοορΐδθ ᾿ἰγυϊοὶ σοὶ. ἘΠ. Ὑ. .3 νοἹ]. 

ὙΟ]. 1. 1. Ῥίμαιί οασιαΐηϑ. ἘΘΟΘΏΒ. 
Ο. Βομβγδᾶορσ. υἕί 14.-- 

-- ΤΙ. Ῥορσίδο οἱοζ. οὗ ἰδήρορτ. θα. 
. ΟτυπίαΒ. [πὰ ἌοΟΙΌ] - 

Ῥοθούδιηπι ποθηΐθογτη ΘΥΆΘΟΟΤΤ. ΑΘΕΘὮΥΤ], 
ΒΟΡΒΟΟΙΪ5, Ἑπτὶ ρα οὐ Αὐβίορμδπὶν 
ΤΆΒη]18Δ0 οὐ ἔγαρτοοπία. 60. α 1]. Ὁ ἴπ- 
ἀοτί. ἙἘά. . 4. μέ 30.-- 

ΡΟΙΠποῖς οποτηδϑείίοοη. Εθο. ἘΙ. ΒΘΈΒΘ. 
(μοχὶοορσταρῃίὶ σσαθοί ΓΧ.) 1ἴ480.1. “2{14.--- 

ῬΟΙΡΉΥΥΪ, απεδρϑίΐ. ΗΟΠΙΟΥ. δὰ Ἰίδᾶοτα 
Ῥογεϊη. στ ]]. ἘΔ. Ἡ. οι σδᾶθυ. 2. ἔβδβοσ. 
1,0χΧ.-38. ὠζ 16. --- 

--- ----- δὰ Οαγβδοϑύα ροσίζηι. 761]. 
Ἡ. Βοβυϑᾶροτν. 1,6Χχ.-8. ὠμά 10.-- 

ΡιοΙοιϑοῖ περὶ κριτηρέου καὶ ἡγεμονικοῦ 
10. Ἐθο. Ἐν. Πδπον. 9ργ᾽. 4. οἱ 

[ΒΟΥ]18Χ.] Αποπγπιΐ ψΌΪρο βου δοίβ σδεγαα- 
ἀοηδὶβ ΡοΥΪΡΙ απ πα ΓΪβ ἰπίουπὶ ουτὴ 8Ρ- 
Ῥοπᾶϊΐοο. Ἐρθο. Β. Ἑαρσίοϊι 5. ᾶ. Ἡ. 
“4. 1.20. , 

ΧΟ ΣΉ 1171} 4.3. αταθδοτιιπι αυἱ οὨγχίδα. ἱτρασα. 
ΤοΙὶρ. αὐϑδὸ ΒΌροτθ. Εδβο. ΤΠ: Πα] Δη] 
ἔπερ. οοπέτα ΟἸτίβεΐδποβ 486 βίροτβ. ΕΔ. 
Ο1. Νοατή δα. Ιπβαπί ΟΥΤΙΠ ΑἸΟΧ. 
ἔγαρυηση. βϑυχίδοδ. 8 ΗΕ. ΝόΒ.19 οἀϊία. 
“(ζ 6. --- 

ΒΟΡΒΟΟΙΪΝ ἰγαξοοῦϊδο οἱ οὐ ἔσβρτατα. θο. σ. 
Ὀϊπᾶονῖ. 4. ὑά ὕ 

---- -----ὄ. ἘἜροα. οὐ ἀκρίδα. ἘῸΝ γαπᾶοτ δὲ 
Ν.  ϑοκΙ θη. 2. νο]}. μζ 10.80. 

Ῥῃϊ]οοίοίθβ. Ἐᾶ. ΕΝ. “{.1.50. --- Οοαΐναβ 
Βδ6χ. ἘΔ. ΚΝ. “41.580. ---- Οϑᾶϊρυπκ Οο]ο- 
πθῈ85. Ηᾷ.. “Κ1.80. ---- Απέίρονδ. ἘΠ... 
“4. 1.80. --- ἘΠΘοῦτα. ἘΠ. ΤΥ. “ἱζ 1.80. --- 
Αἴαχ. ἘΔ. ΠΙ|. μέ 1.90. --- Ττομἐπίαο; 
Βα. 1Π. μά 1.580. 

----.-.ἕἜἘἈΚῦπϊὶς Οἰάϊνπϑ. Οτἱθοἴθοι ἃ. ἀδαΐβοῖ 
τῇ. Κοτησηθαΐαυ νοοῖ Ε΄. ἈΠ ΣΟ ῦΘ τ. οδί ὅ .--- 

---- ᾿Απίϊροπο, Οτίθομ. ἃ. ἄσαϊθοι Ἡτεβ. ν. 
Α. ΒοΟΘΟΚΕ. Νοῦϑὲ 2 ΑΡΠμδπά]. Δ Ὁ. 416890 
Ττιαρσδάϊο. (ΜΙ Ῥοσίσϑι πα. ΒοΟΘΟΚΆΒ 5.) 
ὃ. Αὐῇ. οἱ 4.40. 

δίαλίδγοτίχᾶρο ἄθβ ΑἸτογἔαταβ. τες. ψ. 
Ἐ. νοῦ 8ὅ6818. 1. Το]. μά 8.-- 

δίοϊοοσπι γοΐοσπι ἔγαριοπία. Ἐὰᾶ. 7. νυ. 
Ατῃΐτα. Ὗο].1. μἱ( 8.--- ΝΟ]. ΓΙ. μά 14.- 
ὍΟ]. ΠῚ. οΚὶ 12.---ὀ ὙΟΪ]. ΤΥ.  Τηάϊορθϑ 
[πὰ ὙοΣὈ.] ; ΝΞ 

τα, 

810 ἔφεξοι Ζ: ὙΠ νουβίθιθι 510} [ἢν εβεεπεῖθιθ ἘΕΧΘΙ}]ΔΥΟ. 
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ΤΠποοάοτγοβ, ἄοσ ἢ. Ἰηθοἀοπίοβ: 
ἄοπβἷο8β. 

[Τποοἄοβῖο8.}] Ὁ. οἱ], Τηθοδοβίοβ. ΒοΒΥῖ- 
ἴοι ἃ. ΤὨΘΟάοΥΟΒ τ. ΚΎΣΠΪα, το. γῸᾺ 
Ἡ. ὕβοιηϑθσ. ὠμά 4 

8. Τ890- 

«---- 
. 

ἘΒΟΟΡΉ ΔΝ ΘΕΥΓΟΠΟΣΥἈΡΗἶἷα. Ἔ6ο. Ο. 6 
ΒΟΟΣ. 2. νὸ]]. δέ 580.-- 

ΤῊΘΟΡΗΓΔΕΙΝ ΟΠ Υδκίοσθ. τεσ. ν. ἀ. 
ῬΆὮ110]. ΘΘ 89} }θομ δῦ Ζὰ Τιοῖρσὶσ. ὠΖ 6. --- 

Τππογάϊαϊθ πἰδίοτδο. Βθοθμβ. Ο. Ἠπ 6. 
, ομα. Τι Πῖρτὶ 1-ΤΚ, ά 10.--- 

-- 1π| Του Υ---ΊΠΠ. Ἰπάϊοοϑ. οἱζ 12. --- 

------ 6 ΒΟ110 Ῥοϊορομποβίδοο 11. ΥΠΠ|. 
᾿ Ἐχρίϑην. Ἐ.. ἘΞ ῬοΟρΡῬο οὐ 1. Μ. 5: 88]. 
4 ψ0]]1. [8 βϑούίοιῃϑβ.] “4 99.80. 
ἸΔῸ. 1. Ἡᾷ. 11. μι 4.80. --- Τὴν. 9. 
Ἐὰ ΤΙ. «δ 8. --τ-. ---- Τρ. 8. Ἐκ. 11. “3.40. 
- 1.10. 4. Ἠᾶᾷ. 11. μά 3.τὸ. --- Τὰρ. ὅ. 
Ἐκ ΤΙ. μά 3.40. --- 1.10. 6. Ἐλ. ΤΙ. “ἵζ 3.40. 
-- Τρ. 1. ἘΔ. Τ|. μά 3.1ὸ. --- Τὴ. 8. 
ἘΠ. ΤΠ. μά 3.10. 

ΤτλρΊ οΥ πὶ ΘΙΔΘΟΟΥΤΙΠΙ ἔτϑδιαθαία, Βθο. 
Α. Νδοκ. Ἡᾶ. 1. μά 2 

Α. Αὐβραῦθη ΠΟΤ ΤΟΣ ἀπα Ἰαίοί πα ἸΒόμοῦ ΘΘΟμτ δ 0 1167. 

ὕγκππ θη, κυ θο }Ἶβ0 69 ἃ. ῬΆΡΥΤΗΒΒδπιπι- 
Ἰππρ Ζὰ Ποϊραὶρ. Τ. Βαπᾶ, ΜΡ Βοὶιγάρθῃη 
σοι Ὁ.(.Υ711] 6 Καὶ Θὰ Βουδαβα. νοι ΤΏ. Μ' εὑ 6 18. 
ΜῈ 2 Τδῖ61} ἴῃ Τιοβίάνποι. 4. μά 38. --- 

1 ΟΠ σϑβέοτοδ το συ θοίβοηθυ ῬΆΡΥΥΙΒ- 
ἈΤΚαπ ἄθαι. ΟΝ Τ,. Μ  ἐ 6185 Ὁ. Ὁ. 116 Καὶ ὁπ, 
[Ὁ. ἃ. Ῥν..} 

ΧΟΒΟΚΊΑΐοθΑ. Ῥδσβίθ]]ρ. ἃ. ΤΙΘΏΤΘ τι. ϑ'ϑιησηῖσ. 
ἃ. Ἐτδρταθηίο. Υ. Β. Ἡ οίη σθ. δ 5.60. 

ΧΟΒΟΡΒΟΙὑΪ8 εἶδ. ασταθοδ. Βα. Ο. Κ6116:. 
ἘΔ. γηϑῖοσυ. ὠζ 10. -- 

ΧΟΠΟΡΒΟΙΤΙΝ ΟΡΘΟΓΆ οπεπΐα. τϑοθηβίξα οἱ 
ΘΟΙ ΘΔ Υ118 ἰπδύχαοῦϑ. 

6 Ογεὶ Μίμοσιβ οχρϑαϊζΐοηθ 11. ὙΊΠ 
(Α}8)}08518), τθο. ἘΠ. Κ ἀπ 9 συ. 3. ρϑγί. 
ῬδΥβΒ 1. μά 1.80. [ΡΔῚ8 11 γοσρυ.] 

Οδϑοοποχηίοιβ, σθο. Τ.. Β σοὶ Ὁ 8 ΟΒ. 

εἱ 

ζ 1.80 
ἩΘΙ]θηΐοα, τθὸ. 1. Βχϑίύθα 868}. 

2 νᾶ. ζ. 6.600. 
ῬΆΥΒΊῚ. ΤΌΣ 1 οἱ 1. Ἐδᾷ. 11. “41.80. 

--- Ἴ!. Τιιρχὶ 1Π---Ὶ1. ο«( 4.80. 
Ζοπῖπιΐ ἰνίοχία πονὰ. ἘΔ. Τ.. Μ δὴ 46]8- 

ΒΟ. π. δά 10. --- 

») Γ,δἰθιπίβομο Ομ ΙΘ 6116». 

Ἀποοάοῦβ. ΜΟΙ ΘΕᾺ. Βθα. 
1,60χ.-8. 

ΑὐὐΓο] ]ἱ ἰἱπιρ.- δρίκετ.ε. 8. σου το, 68. ΝΌΟΣ. 
Αὐυγουσοὶβ ΡΆΓΒΡΙΓΑΒΙΝ ἴῃ 1. νοούϊοδο Ατὶδίο- 

, 6115. Εἰ. Ἐ᾿ Η οἱ ἃ Θ πα ἢ ἃ 'π. ἘΠ4.11. “241 --- 
Αὐϊαπὶ ΓΆΡθα]Δ6. Εᾶ. Θ. ΕἸΣ ΟΘΏ ΠΘΤ. στ. 12. 

«ζ 1.20. 
[ὉδΔο581.] ῬΟΙΪΟπΐα ἄο Ὁ, Αὐγῖσο οοχτ.: 

58. ῬΟΙ]ΪΟ. 
Οδοϑὶϊ Βαβδὶ ΑΥΠ1| ον πη αὐϊδηΐϊ ἀθ ποτ δ 

11. Βοο. Ἡ. οι]. ρτ. 4. “{ 1.60 
Οαὐοπῖβ Ῥσγϑϑίοσ Ηἰϊρυ. ἅθ τὸ σαβί. π86 οΧ- 

ἰλπΐ. Ἔρο. Η. δοτᾶδῃ. 
---. ἄο ἀρνὶ οαἰύ. 1., ΥΑΥΤΟΙΪΝ ΤΟΥ. ταδ. 

1]. 1Π1. Προ. Ἡ. Καὶ]. 8. νο}]]. “μά 88.40. 
ΨΟ]. 1. Ἐδβο. 1. βίο. “Ἵ(. ἃ.40. 

Ἡ. Ἠδρθα. 

-- 1 -- Ι1Π στο. μζ 6.--- 

-“-- 1. -- .. Οοη. ἰπ δὲ. μζ 6. --- 

κα ΤΙ. -- ΤΙ. Οοι. ἰῃ ἵΔΙΣ. υδ 8. ---- 

της -- 1. Τπμᾶ. ἴῃ δὲ. μά 8.- 
-- Τ|. Τμᾶ. ἴῃ αῦσ. δά 8.--- 

ΠῪ 718] Ἧ ̓Ἐθοσπβαΐ! οὐ 1ηὐοτρτοίδθιβ οδὲ 
Δ τα. ΒΒΘΉΣΘΗΒ. 2 νο}]]. ὑ. 16.40. 
ΜῸ]. 1. ἘΔΟῚΤ ουτν. Κ. Ρ. Κ᾽ 6 α]29. (4. --- 
--- ἯΙ. Οσοτιτηοηΐατῖθθ. 3. ἕδβοο. ὠζ 12.40. 

Οἰδοτοπῖβ, Μ. ΤῊΠΠ. ορ᾽δύθπϊδτπη 1]. ΧΎΙ. 
ἘΔ. τ. ΜΘ αΘΙ ββοῦη. Αοο. ἔδῦυ]δ6 
ΟΒΤΟΠΟΪοσ. 80 Αοτὰ. ΚΟΘΥΘτΟ οὐ Ο. 
ἙἘ. ΒοδΒπιίαῖο οομποοῖδο. οἱζ 19. --- 

----- δΔᾷ ΜΝ. Βγνευΐ. ογδίοσ. Ἔρθο. Ἐ΄. ἘΓθοσ- 
ἄσρρθῃ.; ὦ. 8.20. . 

----- Ῥαγδάοχα δίοϊοοΥ.. δοδᾶομης. ΓΕ]. 
ὁπ πῸ6.1}109 Τί δοιβ. Ε4. Ο. Ῥ] 8 ΒΌΘΥ. 
Ἔδδα. 1. “«(. 8.-- . 

-“-Ξ--- ἀθ πε. ἄθοτ.. ἄ6 αἰγῖπαΐ.. ἄθ ἤηζο. 
ἘΠ. Ο. ΡΙΘΒΌΘΣ 5. Ἐδ8ο. 11, [Ὁ΄. ἁ. Ρχ] 

[Οἰοοτοι 5] κὰ Ποτοππΐπη 1]. 71:5. Οοτπὶ- 
Εἰϊοΐὰαε υπὰ ΓΗ οΥθη πἶὰὺ 8]. 

-ὄ ς. ΤΌΠΗ, Γ6]], Ερθο. Εἶσ. ΒΌΘΟΒ 9167. 
ἡ 1.600. 

ΟἸαπαϊαπὶ ΤΙ Ϊπ ἃ. Βθο. Ὦ. 5 66}. 3 ν0}}. 
σά. 20.40. 

Οοπεποηὐα πούδτπη ΤΊΓΟΠ ἈΠΆΤΗΙ. ΟὝτα 
Ῥτοϊοσρ., δάμποίι. οἱ. οὐ ὀχομϑῦ. που γα 116 
ἰηάϊοθ δῖρβαροί. Ἐᾶ. αὐ]. ΒΒ ταὶ Ζ. 
[182 δαϊορταρῃ. Τ 3161}.] ἘΌ]1ο. Τῃ ΝϑρΡῃ09 
“ 40. -- 

Οοτ οἱ το ου ογ αι δᾷ (. ΠΟΥΘπ εἶπαι 1]. 
ΥΠΗ. θο. οὐ μι ὐογρτθέ. οϑὲ Ο. 1,. Κᾶυ 8961. 
ὦ. 8.--- 

ΟΟΥΡῸΒ 5Ἰ]ΟΒΒΆΓΙΟΣ. ΠΑΌ ΒΟΥ. ἃ Ο. Του 
᾿Ἰποο δύση ΘΌΒΌΙΟΙΙΒ δοορίαςίβ 11{{ΟΥΔΥΌΆΤα - 
Τορίδ9 δ ΧΟ 686 σΟΙΩΡ., Τθ66., 6. α. α οοὗξ. 
1 νο]]. 1ω60Χ.-8. . 

ΜΟ]..1. πὰ ὙοΣ.]} 
--- ΤΙ. ΟἸοββδο 1, δυϊποργαθοδο οὐ ὅτϑδθοο- 

Ἰ1Ιαϊπ8ο. Ἐἀᾶ. 6. Θ οοὐποία. ἀπᾶορτ- 
τὴ 8. π ἢ. Ασσ. τ ποτ αὐτί 8486 Ἰἴτιστιϑ9 
σ᾽ἰοβθασία. Αἀϊθοΐδθ βαμὺ 8 Δ. ῥῬΒοίο- 
γρ. ὦ. 230.--- 

- ἼΠΠ. Ἡοστοθηθοτοδία Ῥθουπαοδοκὶ 68}8. 
ἘΔ. α. Θοοῦχ. Αοο. Βοιτηθηθασχηϑὺδ 
τηθαϊοοθούδηϊοι νούιβίϊοσα. οί. 22. -- 

--ἼΥ. ΟἸοκββδθ οοἀΐσατα δ δἰϊοϑηΐ 8821, 
58. 5 3116 1518 912, 1,οἰ θη 815 61 ΗΕ, Ἐὰ 
α. Θοοῦζ. ζ 30.--- 

-- Ὗ. Ῥιδοίαϊὶ 1ἴδοσ ρ᾽οββδχαμι, ρἸοββαχίϑ 
τοϊίαθα. ἘΔ. α. αοοχ. ὑά 32.--- 

“-  ὙΙ. Ἡμοβδασυβ ρ]οββάσαχη Θχηθη 8. 
ἑδζυσω. Οοπμῇ. ΘΟ. α όθὺχΖ. 3: ἕβδβοο. 76 
ἡ 18.-- 

19 ξοξξθι Ζιθτπ νουβίθιθι 510}  σεβιέῖθιιθ ἘΧΟΙΏΡ]ΔΓΘ, 



ῷ. ἘΠΏ ΣΟΙ ουθοβίθπθπο σδρδῦθη. 

ΟὐΥρπηβ ρ]ββασῖου. Τδύϊποῦ. ἃ α. Τ᾿ οΘντΘ 
ἱποομβδαίατη δυβρίοὶβ Βοοίοίδιῖβ 11  σάτατα 

χορῖδο βδχουΐσϑο ΘΟτΩΡ.9 τθ0., 6. (΄. αὶ οοὐΖ. 
ΜΟΙ Τμοδδῦστιιβ ρΊ085. διηθηδαίδχατη. 

σου. α. Θοοῦς οἱ 6. ΒΒ οΥ 6188. 
᾿] ἴαβοσ.. Ἐλ86.1. οἱ 34.---- ἜδΒο. 11. 
“ζ 12 

ΠΤ ΜΕΝΙ ἈΡΟΒΙΟΙΟΣτπι τρια 7οτο- 
πρηβἷλ Παλπδ. Αοο. οδπόπαμι απ αϊο. 
δροβίοϊοσασηα οὗ Αϑρυρύίζοσατη σοὶ αῦΐδθ. 
Ῥχίω. οἂ. Ἐς. Ηδυϊοσ. Ἐβδθο. 1. Ῥσϑθ- 
ζαϊῖο, ἔγαρτηθπία. Μ͵|ρὺ 2 Τδέθιπ. οδί 4.--- 

Ἐππΐδπδλο ροοδὶΒ γο  απἴ80. Β 66. 1. 8] 6 Ὡ. 
ΕὉ) 

Ἐχαρογδηίπβ. Ερ᾿ οπιθ. Ἡσβα. ν. 6. Ὁ, ἃ Ὁ ἃ- 
σταῖα. Ὁ. ογαδη. υἱέ ---. 60. 

Ἐταρπθπίμπη ἀρ ἴπτο [πο]. ἘΔΡ σὰ 591. 
“{{. 1.900. 

Ἐπτοπίοπϊα οὐ Ν. ΑΠτΟΙΐ ἔπν. ορἱ δ 180. 
νι Βοο. 5. Α. ΝΟΣ. μέ 8.-- 
-- πᾷ. Ἡ. ΗἨδα]ον. [1  οτΡ.] 
Θοάϊομιῖο. υποᾶϊοτίθ Ἰδιθὶ ἴθοὴθ, Ἡσβρ. σόοι, 

ὩΣ. ΒΔΘΏΤΘΙΒ. δ 1.20. 

ΘΙοπδδο ποιιΐππη. ἘΔ. α. οΘ 6. Δοο. 
οἰαβᾶάθια ορυθοι]α α] ΟΒθοργθϑρ ΐοδ, 60]]. ἃ 
α. Θοοῖζ. “μά 6.-- 

Θτδιπδίϊοὶ Πα ϊπὶ οὁχ τϑο. Ἡ. Κ 11. Τ ν }}. 
1,0Χχ.-8. δέ 139.20. 

ΜΟ].1. Εδθο. 1. Ομ αυῖθὶΐ δ78 ρύϑυητω. 
6Χ τθα. Η. Κοὶ]. ΓΥΘΥΩτ.] 

.-- 1. Εδβο: ὃ. Ὁ]ομ α 18. ΔΒ σΎΒΔΙΩΤΩ. 
οχΣ Ομ δυΐβιΐ ατίϑ ργϑτοτα. ϑσοθσρίδ ΘΧ 
τοο. Ἡ. Κοὶ]. υὑ 10.--- 

--- 11. Ἐδ80.1 οὐ 3. ΡῬυϊβοίΐδηϊΐ ἰπδυτυ- 
ἀΐοῃθβ ργϑτση. ὁχσ 166. Μ. Ἡ σύ ζΖ. 
Μοὶ]. 1. [Γνϑγρτ.] 

--Ἴῇ. Ἐδ88506.1. Ῥυϊβοΐδεηϊὶ ᾿πδυλθαύ 08 
στᾶτατω. ὁχ τοὸ. Μ. ἘΓοχίζ. γ0]. Τί. 
ἡ 12.---. 

-- Τ1Π|. Ἐδ8ο. ὃ. Ῥυεϊβοΐδηϊί ἄθ ρυτχίβ 
ΠΤΟΑΘΙΟΓΌΙΩ, 46 τηρίχβ Το γϑην!, ἀθ 
ΡΥδΘΟΧΘσΟ  ϑιαθῃ ἐῖ8 τ βοίουῖοῖθ 1101], 
ἐηδυϊταιίο ἂθ ποταΐμθ δὲ ρσό που ἷη 6 οὗ 
ψοτῦο, ραχυϊοπο8 ἀποἀθοϊτη ὙΘΥΒΌΆΌΤΑ 
ἈΑοϑμϑίᾶοβ ρυϊμοίραϊζαγα, δοοϑᾶϊν Ῥχὶ- 
βοϊδηΐ αὐἱ ἀἷο. ΗΠροΥ ἄο δοοϑιῦθαβ ὁ Χ 
τοο. Ἧ. Καὶ]. [γονρτ.] 

.- ΤΥ. Πδβ8ο. 1. Ῥσοδὶ οδὐδποιίοα, ἰπιδ01- 
καΐὰ ετιΐαχη, ἀθ ποτηΐηθ ϑχοοσρία, ἀθ 
αἸ 18 ΒΥ118015 ΠΌΘΟΥ δᾶ Οδοιοϑυϊασα 
ὃχ τθο. Ἡ. Κοῖὶ. ---- Νοΐδσγυαμι ᾿δαύθυ- 
οὐαὶ οἄθηΐο Τ' ἢ. Μ'Ο Τὰ τὴ 568. ὑζ 11. - 

“τ ΙΝ. ἘΞ 380.8. Ὁ οἢ 8. 1 818 σσγδτητηδύΐοϑ, 
Ματὶΐ βδουνῖὶ ΠΌΟΠΟΥ ἃ ὉΪ ΘΟΙΩΤΘΏ- 
.(αγίαθ ἴῃ δύίθτη ομϑίΐ, 46 ΒΑ] 0, 
ἂθ οοῃέαση τηθύσίβ, ἀθ ταθύσίβ Ἐουϑεῖί, 
Βοταῖὶ ἀο 1 δίοτα, ἀθ Βυ11408, 6 ρΡοᾶ1- 
Ὅα8, ἅθ ϑδοοοπεραβ, ἀθ αἰδβυϊποιύίουθ 
ἐθοταταθη 8, ΘΧΡΙ δϑύϊοθθ :ὺβ 
Ὅοπϑδίιι, ἄρ ἰάϊογηδιίίουβ ὁσ τθο. ἘΙ. 
ΚοΙ]. “ά 8.-- 

Ὁ) Τιδἰοὶπίβομθ ΒοΒχἐβέθοσ. 19 

Θταιππεύϊοί ΤΠ λ01πὶ οχτ θ0. Ἡ 911]. 
ψοΙ.Υ. Ἐδθο. 1. ΟἸἹοᾶρ τ ἑ ΔΒ ρΎΘΤΩΤΟ., 
Ῥοιαρϑὶΐ οοττηθηῦαγῃ ατοΐβ Θομϑίϊ, 
οχοοσρίϑ οχ ὀοτϊωσηθηΐδυδβ ἴῃ Ὠοπ8- 
ὑχὰ ὁΧ τοο, Ἡ. Κοὶ!. “ι9.-- 

--νὸἪ Ξδδο. 3. Οοπδοπεἑαβ, ῬΒοοσϑβ, 
ἘΠαγΟΒΘΗ, Απρπυδβάπαθ, Ῥϑίδθσαοι, 
Αβροῦ, ἄθ ποιιΐπο οὗ Ῥχοποιηΐηθ, ἀθ 
ἀπ 115 ποταϊπίριβ, ΜΘΟΥΟΡΙΪ ϑχοθσρῦϑ 
ΘΧ τϑο. ἩΪ οὶ]. ὠέ 10.-- . 

-- ΟἹ. ἘἘδ55.1. Μαῖα ]οξοχίηπβ, 
Μαπίτονιβ Υ ἰοϊοσίπιθ, Οδοϑῖαθ Β δ Άβτι8, 
ΑΥΠαΒ Ἐουθαπαύϊθτιαβ ΘΧ τος. ἩΚὶ 61]. 

9.--- 

-- ΥἹ. Ἐλεθο. 2. Τουθηύίβη 85 ΝΜ δι- 
ΤαΒ, Ματίαβ Ριούϊαβ βϑδοοσᾶοβ, Βαδβ- 
πα8, ΜΑΠΠἶὰ8 ΤἬΘΟΔΟΣΆΒ, Τύαρσταθτιίδ οὗ 
οὁχοοσρῖδα τηϑύγίοα ὁχ, σθὸ. Ἡ. Κοὶ Ἰ. 
ἕξ 14.-- 
--  Ὺ ὟΙ. Ε886.1. 5 ΟΥΙΡΟΟΥΘΒ ἃ ὀσίμο- 
τϑΡρ ἰδ Τογθηῦαβ ΒΟΘΌΤΣΙΒ, ὙΟΙἿὰ8 
ΤΟΏΡΒ, Οδροσ, Αρτοθοῖτιβ, Οδβαίοᾶο- 
σίαθ, Μαγίγτίαβ, Βοᾶδ, ΑἸ ήτιτιβ ΘΧ 190. 
Η. ΚοΙ]. ὠμά 10.-- 

-- ΙΓ. Ἐδδο. ὃ. Απᾶβοῖβ ἄἀθ δοδυσὶ 
οὐ Ῥᾳ]1δᾶϊὶ ἸἰρΥῖθ ὁχοοσρία, ΟῚ οἱ 
Δ1ῚΒ φγϑχατη, Ατγαβίϑδηὶ Μοββὶϊΐ 
Θχθαρῖα ΘΙοοαξίομθσα, ΟΟΥμΘΙΔὶ 
Ἐτχοπίοπὶβ Ι᾿ἴῦοΣ Ὧθ ἀ ογθα 18, 
ἐγαρταθηῦα στδτητη., ἱπᾶθκ ΒΟΥ Ρ ΟΥΆΤΩ 
οχ τθ6. Ἡ. οἱ]. «(. 11.20. 

ΒαΡΡΙουαθηΐατο Ομ θη 5 ϑηθοαοῦϑ, Ε[6]- 
νούϊου ΘΧ γϑ6. Η. ἩἨδθθη. Τ6Χ. -8. 
“4. 19.-- 

[ΗΠοσοπηἶπ5.1 Ιηοογὺ δαοίοτβ ἀθ τδύΐϊοπθ 
αἰοοπᾷϊ δα 6. Τ᾿ 11]. ΓΥ. ΓΜ ΤᾺ}}} Οἷοθ- 
τουΐϊβ δ)ὰ ἩΗρχομηΐατα [τὶ ΨῚ1] Ἐρο. 
Ἔ. Ματχ. δά 14.-- 

Ἡϊϑιογὶοοζαπι ΒοΟπ ποτὶ ΓΟ] απἷδο. ἘΠ. 
Ἡ. Ῥοίοσυ. 23,.00]1. υἅ 38.-- 

Βονϑῦϊ οροῦὰ. Βοο Ο. ΚΟΙΙΟΣ ϑὲ Α. 
Ἡο]ᾶρστ. 2. νο]}}.. στ. 8. 

ΜΟΙ]. 1. Οαγχαῖπα, Θροάϊ, σΑΣΊΏΘ 5866. 
Τίοσαχα τθο, Ὁ. Ἐ 61161. οά 12.-- 

[γον]. ΠῚ νουρτ.] 
-.-- .--- Ἐάϊεῖο χαΐπιοσ. δά 4. --- 
--- δα. Βθο. ὦ. ΜΈΘ11Θ6Σ᾽. 16. 

ἡ. 3.40 8.00. 
-----.- δείΐτοη. Ἐτ ΊΒΟᾺ μουβοβίθιέ, τη χ 80 8 

ἄροχβοίζὺ τι. τοϊῦ Καὶ ὁσχωσηθιῦϑι ΟΥΘΘ Θ ἢ ΤῸ 
σ. Κ τ οΥ ἃ. Ὗ. 5. Του 761. 2 νο]}}. 
ἕᾷ 16.40. 

.----- -Τιαῦ. ἃ. ἀοαΐβο τὰ. Ετ] δ αῦθσ. νοι 
Τ.. Ὁ δ αοτϊοίΐη. υδά ἴ.- 

-- --.- ρἷοδο ϑύσῃ: ϑ'δίαχα, ν. ΒῚ ἃ Τὴ ἢ ΘΥ. 

....-.ὄἕἜ ἥἘρἱδίοϊη. 1,8}. ἃ. ἀθαΐβοι τὰ. Ἐπ] δας. 
νοῦ 1. Ὀδδοχϊοίπ. [Β.1 νοσρε.] Β. 1. 
“ζ. 8.-- 

----.ἕ Ἐῷϑυίοῖς, ἐπὶ ϑδοευθιπαβ δεν, τίν θεῖ» 
ὩΣ οὐῦ 9.. Βαειπείζεοαν π. Ὁ. δ ΕἼΤετ. 

“(. 3.40 8.20. 

019 ξεϊέεθι Ζι θτη νϑυβίθιθη 510} Τὰν σοβεῖθεα ἘΧΘΙΙΌ1879, 
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Το ϊ τας ὁπ ππ οὐ γοση γηπι ἱπτὶβ Βοπιληὶ 
γα ΑρΆπ8. Εα.ἘΒ. απ οἱ Βὺ. Εα. ΤΙ. “.8.20 

[{πτῖ8 ὁοπθ8}1 1.1 ΚαΊΡ , 0 Ἔοχαβ ϑυχίβίθα 
ὩΔΟῊ ἰπΥΟΥ ΞΡΥΒΟΪΘ. ν . 

Ἱπνοπδ δ βδύπγηθ. ἘΣΤΕ]. ν. Ἁ. Ὑγοΐᾶποτ. 
ῷ, Αὐῇ. μά 4.40. ᾿ 

---- - τ κἷοῆο δύοῃ: ϑαΐατα, ν. Β1 ἅ τὰ τ ΟΥ. 

Πρπόδηπ. 1 0018 πὰ Τὶ. ῬοΙ]ατὰ οἷν ]]θ 
. ὕπομθν. ῬΑῚΒ 1. ὑ( 8.--- [Ἐοτί- 

ΥΉΡΝΑ ϑυβομοῖπῦ 1] 1.} 
Τμας 1} οατπαΐπαπι το  απΐδθ.. Ε6ο. ΘΙ Μ ΔΎ χ. 

ψο]. 1.: Ῥτοθρ., ἐοδεΐη., ζϑιϑ1 1...) ΟΥΤΩ. Υ6].») 
ἐπᾶϊοοβ, δ. σ΄ ΘΟΡΎ. , 8.-- 10.60. 

.---.- - Το]. Τ|. (Κονταθμί.) ὠἱζ 14. --- 17.--- 

Νοροίΐ απὸ βιυροταπηΐ. ἘΔ. Ο. Ἠ 81. 
“( 3.40. 

Νοιὶΐ ἈΆΓΟΘ1 11 δοπροπάΐϊοθα ἀοοίτ 8. 
Ἑπηθηᾶ. οὐ δαπού. 1. ΜΌΘ11 ΟΣ. 2. γναγχί. 
ἡ“ 82.- 

Νονεὔϊλπὶ ορὶπῦ. ἀοθ οἱδὶν Τπᾶλὶοῖν. ἩΓσασ, 
ν-.Ο. ϑηᾶάσταξα. Ο. ΝΥ ογ τὸ 831. ὦ 1.30. 

ρίας αὶ Ροτνῆγειῖ ὁὀδτπιΐπα. Ἐρο. Τὶ. 
Μυθ]161. οδά 8 60. 

Οτοϑίϊς ἱγαροοᾶΐα. Ἡΐ. 1. ΜΔΘΕ1Υ. 16. 
“4. 1τ.20.. 

ΟΥἱαϊ ὁχ Ροπίο 11. ΕἘά. Ο. Κοτη. υδί 8.--- 
---- ΕἸοκίοη ἀο6ΓΥ Πῖοθοθ. Ὀουαΐθοηῃ νοοῖ 
. Ἧ, ΟΔΊ]ΒΟΒΙᾷροτ. 3. Αὰ8. ΜΙη.-Αὐβρ. 

“μέ 8 40 3.90. 
Ρογπΐηδα βίθμο: ϑδδίαχδ, ν. Β]Ὶ ἃ τὰ ἢ 97. 
Ριδοάτνγὶ ΓἈθπ1860 Αοβορΐδο, ἘΔ. Τ.. Μ ἃ1]6 Σ. 

υά. 8.--- 
Ριμροίαϊ σἴονδβδο. Ἐθο. οἱ {ΠΠπῸπδίν. Α. Ὅ οαοΥ- 
υΣΐπρ. οἱ 3.80. 

ῬΙιδυτ, οοπιοοάϊΐλο. Ἐθοοηβαϊῖν, ᾿πδύγτισηθηΐο 
οτἰτοο οἱ φυοϊομοτωθηΐβδβ δαχὶν Εἰ. ἘΠ 10- 
ΒΟΠΟ] 1. 8. Βο00 118 Οροῦδθ δαδυσχηριϊβ 6. 
Πποοπτο, 6. ΘΟ οοῦς, Εἰ. Β6ΒΟΘΙ11. 4 ἰοτναΐ. 
νί. 92.30. 

ΤΌχη. 1 ἴδϑθο. 1. ΤΥ ατσησθ. ἘἜρθα. Ἐ'. 
ἈΠ 56}}. Ἠά. Τ01 οὐΣ. Ἐ'. ΒΟ Ο6]1. 
“(. ὅ.00. 

--- 1 ἴδλβο. {|. Ἑξρίαϊοαπβ. 
ἘΔ. 11. οἱ 4.-- 

-ὩὉ 1 ἔλβο. 1Π|. Ουτοῦϊῖο. Β6ο. α. α οοἐζΖ. 
“(. ἃ.40. 

.---1 ἔλβο. ΤΥ. Αβίπασία. Ἔθοο. α. ἀ ὁδοὺς 
οἱ ὅ. Ποῦ 9. δέ 8.60. 

-- 1 ἴδλβο. ἡ. Τχαοιυ]θηῦΐαᾷ. 

ΞΟΒΟΘΙ1]. ὦ 4.80 
--- ΤΠ ἔδβο 1. ΑὐἸυϊαγία. Εδο. 6. α οοϑῦζ. 

“. 3.40. 

δα. α. αοαῖζ. 

Ἔδθο. Ἐ. 

“-ὶ ἔδλϑβο. Π. Αὐρμίζαο. ρου. (. 
Θοοῖςζ οὐ α. Τοῦ 6. δά 8.60. 

“-11 ἴαβο. ΠῚ. Μοχοδίοσ. Ἐθο. Ἐ'. 
Ἐϊ 5681. ἘΔ. Τί οὐγ. α. αοοῦζ. 
“4.8 60 

--Ἱ" ἔδβο. ΙΥ͂. ΘΕΙομαβ. Ἐοο. Ἐ΄ Εἰ. 86}1. 
Ἑά. ΠῚ ουν. 6. Θοοῦζ. δ 8.θ0. 

Α. ΑἀΒραῦΘΩ συ οΒΒΟΒΟΥ πᾶ Ἰδύοξμήβομοσ ΒΟΥ  ιείϑιλοσ. 

ΡΙΔα οοποθ4Ἶ86. , 
Τότ. 1 ἔβδβο.. ῬοΘηΌ] 88. Ἔθοο. ἘΞῈ 1- 

ΒΟ ΟΊ Ιὶ βομοᾶϊθ δαῃίοίοῖβ α. ἀοοὺςξ 
οἱ ὅ. πμοθτγο. δ. : 

-ς ΤῸ1 ἔδλβο. 1. Βδοομίᾶᾷοαθ. θο. Ἐ. 
561. ἙΆΔ. ΤἜ οὐχ. 6. αοοὺς- 
υἱί. 4.---: 

--- ΤΠ ἔλδλβο. ΤΙ. Οδρεῖϊν!. Εθο. Εἰ. ΒΘ Ο0911. 
«ζ 4.--- 

-ὦ ἹΤῚ ἔδβο. 1Ἱ᾽΄1 Βυᾶοθηβ. θα, Ἐ᾿ 

ΞΟΒΟΘΙ]. μά 8.60. ΄ 
“πο ΤᾷῺιῖ ἔλαβα. ΤΥ. Ῥβοιυᾶάοϊυθ. Ἔθο. Ἐἰ, 

Β Ἰ ἐΒ6Β1]1. Ἐκ. ΤΙῚἪ οὖυΣ. α. 6 οοϑῦζΖ. 
“. 5.60. 

.-- ΤῚῚ ἔἤδβο. ἡ. Μοιυδθοῆτηϊ. Β66, Ἐΐ 

ἘϊΓΒΟὮ]. Ἐ. ΤΊ οὐΣ. Ἐς 56806]} 
“4. 5.60. ᾿ 

--- ΤΥ ἔδεο 1. Οδϑῖσα. Εθο. Ἐ', Κ 6.061]. 
“{ζ. ὅ.60. 

“- ὙὉΝ ἔδβο. 1. ΜΊ1.ο8 ρ]οτγίοβαθ. Ἔθο. 
Ἐς, ἘἰέβοΙ]. ἩΗὰ. ΤΙ οὐγ. 6. α οοῦκχ. 
“. 8.-- 

-- ΤΥ ἔδδβο. 111. Ῥοστβᾷ. Βοο. Β.. ΒἰτΒοΒ1. 
Ἐὰ. ΤΙ ἔυν. Ἐ. Β6Β0611. ἐδ Κ.60. 

“ΤῸ ἔδβο. ΤΥ. Μορίοϑι τα. Ἐρθο. Ἐ᾿ὶ 
Ἐϊ ΒΟΏῖ, ἘΔ. ΤΙ οὐχ. Ε΄. ΒΟ ΟΘ]1]1. 
“{. 6.-- 

«- ΤΥ ἔδδβο. Υ. σι βίθ]ατῖδ. Ἔθο, Ἐ. 
ΦΟΒΟΘΙ11. Ἀοο. ἀοροσαϊ ϑτγάτα ἔδὈτι}8- 
Τάτ ἔγϑριπθηία ἃ α. α οοὐς τϑοϑηβλξβ. 
σζ ὅ.θ0. 

.---.--.. Ἐ κ σϑο. ϑξοατα 3}Ρ. οτἱδ. Εἰ. Β 156}... 
[ ουρτ θη δβου:] 
ΤΌ, 1. Ρδτβ 8. Βδοομίᾶοθ. ὑ. 8.-- 

--- 111. Ῥαδῖβ 1. Ῥουῦβᾷ. οδ 8.-- 
.--- ΤΙ]. Ῥδῖβ 3. Μοσγοδίου. “ζ 8.--- 

ΘΟΠΟΙΆ τ τη ἴῃ ἀΒάτῃ ΧΘ60, Εἰ, Ε1 86 1]. 
[νοτστ. δυΒ6γ:} ΄ 
Βδοοηϊᾶθ5, διίομαβ, Ῥβουδοϊθβ, Ῥοτβα, Μοτ- 
οϑῖοσ. ΕἾ Ζ61} 6 ὠδά ---.50. 

---.-.ὄἕἌῷ τὸ 5 δΙογίοδδ. ἘΔ. Ο. ΒΕΌΌΘΟΚ. 

-----ο-Ἅ-«-- 

ἕζ 2.80. 

Ῥοϊοιιΐ Νι1ν} αὐ ότ ΠΝ. πᾶ. Τ' ἢ. Μ' Ο Τὰ τὰ - 
ΒΘ. [,6χ.-8ὃ. --. 

Ῥοϊϊοιἷδ ἄο Ὀθ110 ΑΡεῖθο. ΟΠ). ΕΔᾶ. Ἐ,. 
νδΙΕΙΐπ οἱ Α. Μιοδοήδκί. Δᾶάϊ. οδὲ 
ἐδΔΌ. ῬΒοΙΟΙ ΒορτΆΡρῃ. ὑ. 6.80: 

[Ρτοῦπα.} 8) 16 ἀρροπάϊχ Ρτονὶ. Ἡχγϑσ. ν. 
ὟΝ. Ἠοτδθαβ. ὠ 1.2 

Ῥβα ονίαπι. ΟΔΝ ἀροιίπομο, ἅον ΝΥ οΙθη- 
12) ἘἼἼΉΞΝ ΒΊΡΗΟΥΠΘΚ. Ηγϑρ. ν. Κρ]. δίϑθῃο- 
στρα. Ταβοταῦ σὰ Ὀτοβάθαῃ. Μ|0 ΕἸΗ] οἰ απ 
απ ὕὕροτίσαρυτνρ Ὧθβ ὑΐσομ. Τοχίθθ γῸ 
Ο. 1.6 ἢ τὰ 8 Ὡ Π. 10. -- 

Θυϊμε Πἰληΐ ἐδ. αὐ] π5 ογδίου. 11, ΧΤ]. 
Εθο. Ο. ΗΒ 8411ὰ. 2 ρϑυίθβ. ἴξβδε 1 γουρε.] 
Ῥαγχβ Π: 1ἰῦΡ. Ὑ}11---ΧΙῚ. μά 9.-- 

Ἐποΐογον Τιαὐϊπΐ πεΐποτοδ. Ἐκ. Ο. Ἐ 31. 
1,.0χ.-8. 9 ἔαβοο. μά 11.- ε (ᾳ 

ΘΑ Π ατΐππι ολγπΐπππὶ γ6 1}. ΕΔ. Β. Μδὰ ΓΘῺ- 
ὈΤΘΟΒΟΣ. [ὙόοσΣρτ.] 

19 ἔθξξοπ Ζ᾽ Πἴονπ σϑυβίθιθη βίοι ἢν σορβιπέθιπα ἘΧΘΠΙΡ]ΔΥΘ. 



8. Ἐπ 761} ΘιΒ ΟΠ θΘῺΘ Αὐδρσαῦθη 4." Μοϊβέθυνσοσκθ ἄογν αγθοδοη ππᾷἃ Ἐδτηοσ. 

ΝΑΙΙπείΐ ΟΥἰρὶ ἀπὸ βΒπρουϑτηΐ. Βθο. 
πὰ. Ὠἰούθομ. 23. νοό]]. [7ο]. 1 νοτρτ] 
ὙΟΪ. 11: Ηϊβιοτ: ἈΥΌΤα Τ6}1. Τπᾶθχ. ὑδί, {.20. 

---α-- ἰδιίονίδγι ἰγαριθΐδ. ΕΔ. Ἐ’ τ. 
Κυῖῦζ. ὦ 9.- 

----- ἱβίονίδγ γ011]. Ἡᾶ. Β. 3 1 6Ὲ - 
ὈΤΘΟΏὮΘΕΓΙ. 

Ἐδβθο. 1. Ῥσχοϊοροζάθηϑ. οδί, 2.--- 
Ἐδβο. Π. Ἐυδρτηθηΐα ΔΥρατ θη, ΘΟΥ- 
τη δυῖβ, ἀρρασδία οτἱὶΐ. ᾿πβίταοίϑ. 
Αοο. ἐπάϊοοθ. δ 8.--- 

ϑδεαΐπτα. Αὐδροῦν. Βαύσθη ἃ, Ἡοτας, Ῥθσβῖαβ 
π᾿ Φπνθη 81 ἴπ ἔγοϊοσ τηϑέν. ὕθοσίσαρσυπρ νο 
Ἡ. ΒΙι ἄτα πμοσ. υδί ὅ.--- δ.80. 

δοδθηΐοδο ΠΟΙ ΒΟΥ ροοδὶν Γγαριοπΐβ. 
Ἔθο. Ὁ. ΒΕ ΌΌΘΟΚ 2. νο}}. ἘΔ. ΤΙ, ..28.--- 

ὙΟ]. 1. Ττασυϊοογχη ἔγϑρτηθηΐϑ. γί. 9. --- 
-- 11. Οοιαίθδοχυχϊα ἔγαρταθμηΐδ. οδί. 14. ---- 

ΒΟΙΥΪ συδιιαίϊοίὶ ααἱ ἔοχ. πῃ ὙΟΥΡῚ 
ΟΣ πῶ ΟΠ ΘΗ ΑΓ. Ἔροο. α. ΤᾺ 110 
οἱ Ἡ. Ἠδαρθῃ. 8. νο]]. 

ΜΟ]. 1 ἦδβο. 1. Τὴ Αϑῃ. 1--- ΠῚ οογχη. 
Βρο, 6. ΤῊΪ1ο. δέ 14.--- 

“1 ἔαβο, Π. Τὰ Αθη. 1Υ-- δοχήχη. 
Ἔρο. α. ἘΆ11ο. «ΚΓ 10.-- 

-- ΠΠ ἔδβο. Τ Τῃ ἀρϑη. }1--- ἼΠ σοτηχα. 
Ἔσο. 6. ΤΙ Σ11ο. “{ζ 10.-- 

“-Ξ ΤΙ ἔδλβο. 11. Τὰ Αθῃ. ΤΧ---ΧΤῚ ὀοχήγχη, 
Ἔθο. 6. ΤῺ110. δά. 10. -- 

---- ΠῚ ἔἴδβο, 1. Τῇ Βᾳο, οὐ Θιθοσρ. δοζήτῃ. 
, Ἐρο. α. ΤΏ11ο0. μά 10.40. 

--- ΠῚ ἔλβο, Τ1|. ΑΡρΡ βδογνίδῃδ. οζ 90. -- 
[--- ΠΗ ἔδβο. 1Π7 (1πάϊ668) πῃ ὙοΟΥΡ.1 

διίδδίεγογίγῆἣρο ἄθβ ΑἸ οσίασηβ. Ηγβα. τ. 
Ἐ. στο 8ὅ6818ἃ. 1. 1611. ά 8.--- 

ΝΙΑΔΟΙΪ κδῖϊγᾶθ. Ηγϑσ. νοὰ Εἶτ. Ψ Ο]]ΙΔΘΥ. 
16 ..--- 

--- πμοραῖὶν οὗ ΑδμΠ]οΐβ σαχα βΒομο ἶε. 
Ἐδο. Ο. Μά]16γ. ΝΟ] 1: ΤΒορϑίαοβ 1]. 
1--Ἱ. έ 8.-- [Ἐοτνὐβοίχαπρ ουβομ ον 
Ὡ]ΟΒ..] 

Ι 
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δυοίζοπὶ ΤΥ απ }ΠἘ} ΟΡοτἃ. Βρθο. Μ. ΒΒ τὰ. 
8 γῸ]]. ο].1: ἅο νἱΐα Οδοβδσγῦτῃ ᾿ἰρ τὶ ΥἹΙΙ. 

[ΠῚ 8 Ταΐθ].} ὠΖ 19.--- 18.-- 
ΝΥ ΔΟΙΐ γο] ὐΐθ 085. Ἐθο. 11. ΜΟΥΘΙ 
“ 1.60. 

ΝΥτὶ βοπτοη ἶΐδο. Β66.6 11. ΜΟΥ Θ 1. οἱ 3.40. 
----Ἕ ----- 66. ἘΠ ἡ οΘ1 11. οδά 8.600. 
Ταοῖϊτ ἀο οτἱρίπο οὐ δἰΐπ ΘΟ ποσππ ἷ. 

Ἔθο.  Α. Ηοϊᾶθυ. ὑ 3.--- 
--- ἀἰδ]ορῖιβ ἀ6. ογαουῖθ 5. 
ΒΑΘΆΣΘΗΒ. ὧδέ 3.--- 

ἘΤΘΥΘΗΤΙΙ δοιμοραΐδο. Ησαρ. σοὶ ΜΟδττοαι, 
Ἐ,, Ἡ δ ἍΙΘΣ ππᾷ Ἀ. Κπδᾶοτ. [1 Ψ οΥΡὈ.] 

π|γο.1] Οοιμμα. “μοί, Τίν. οα, ΒΟΒΙΛΙΌΖ, 
Βῖθῃθ: σον τη τ ἐδ τῖ. 

[----Ἴ 88 ἐΐτοι. Ῥβδιίθσίατω, βίθμθ: ῬΒ8]- 
τοΥΐπ τ. 

ΨΑΓΓΟΙΪΝ δαπγδγιπ, ΘΗ ΡΘΆΓΠΙΙ ΓΟ]]. 
Ἐθο. Α. Β1986. δ 6.--- 

---- γογλ Υἱδύϊολγι 11. 1Π|, τθο. οἱ], 
Βίθμϑθ: Οαὔο. 

- ῷδπἰϊᾳυϊαἴπιι τότ. αἰνίη. 11. 1. ΧΊΥ͂. 
ΧΥ. ΧΥΙ. Ῥγδουηΐθβδθ βϑυηὺ αὐϑοβίξ. ΚΆΤΙ. 
Βᾶ. Β. Αρδβ!ᾶα υ 9.20. 

Ὧο Ἰίησπα αἰ. ἘΔάᾶ. α. α δέ οὐ 
Ἐὺ. 50! 1]. “ζ 10 --- 12,80. 

ΨΟΥΡΊΠΠ ΜΑΥΘπἾ ΟΡΟΓἂ ΔΡΡ. οτίί. ἴπ αυίλι8 
οομέχϑοίο ἐΐοσατα τοο.Ο. Β1Ὸ Ὁ θὸ Κι ΙΡ̓ νο]]. 
“{. 22.40. 

ΜΟ]. 1. Βυοοϊΐοα οὐ Θϑοτρίοδ. ὠ“Ζζ. ὃ.--ε' 
-- ΤΙ. Αοποίᾶοβ 1 τὶ 1---ἹὉ. μζ 1.20. 
-- ΤΠ. Αοϑποίοκ Πἰ0 τ] γ711---Χ ΤᾺ. οἱ. 1.20. 
--τ,ΙΤν. Αρρομᾶϊχ ὙουρΊ]δηϑ. οὐ 8.-- 

---- ---- ἘΔ. 1. [γοσρυϊ θη δαβογ: 
ΜΟΙ]. 1. Αϑμοϑὶᾶοι 10. 711----Χ ΤΙ. “{4.8.--- 

ΙΝ. Αρρομᾶϊχ ψουρΊ ΐδηα. ἐδ ὃ.-- 
--- δαρσομπᾶνοτθο παρα Ἡξοϊγηδίροθϑθιθ Χὸοσ- 

5115. ἘγτκΊδγαυν ἄθ8 Οδἰδ]ορίουβ. σοι 
ΤΠ μροᾶοτΣ Βιχύ. υἱ 8.6. 4.20. 

[----]Ἰ Βομο] ἷα Βουποπδῖα δὰ ΨουρΊἑ Βασ, 
οὐ ἄϑθουγ. Ἐᾶ. Ἡ. Ἡ δρϑῃ. συ 6.--- 

γοΟΪπεΐῖ Μδροΐδηΐ ἀαϊδύνθ 0 ρμᾶγύξπηι. 
ἘΔ. ΤᾺ. Μοτ τ ΒΘ. 0. 

Ἔθο. .Α τὰ. 

μ 

---- 

4. Μοϊνίορυγορ κ 6 ἄον Θυ ἴθ θη ππᾶ Βὕπιον ἴῃ Κοπιπιοη ορίθαι 
ΑπΒΡ 6. [στ. 8.] 

Ὁϊθ Αὐϑραῦθη Ὀοα βίο ρθη, πο πῸτ ἄθῃ ΒΟ ΠΟΤ ἄθυ ΟΌΘΥΘ ἢ ΠΝ 
ΒΟΠΘΙῚ ΘΟ ΔΏΡΘΏΘΠπ ἃ 6 ἢ ῬΒΙΙΟΙΟρ θα ΒΟΜ1Θ Εσθαπᾶθῃ; ἄθ08 ΚΙ85Β81.ΒΟΉ ΘΕ 
ΑἸτοτγύατηΒ, σζυπδομδὺ σὰ Ζνθοκθη ῥσϊνδῦου Το κυῖγο, νου 86 ηὴθ πᾶ ἄϊθ πϑαρβίθη Βοσ- 
ΒΟ γτίο Δ6Υ ῬΗΙοἸορίβομθα ἘΥυβοΒιηρ νουοσίθμθ Ῥοχὶθ πη ογχητηθηῦαγο ρΥἹ ΟΠ ΒΟΒΘΥ 
υτᾶ Ἰαϊοιπίβομθσ, νὸμ ἄθτ ΟΥτ 838181]ο Κυῦχο 
τ ἀοκιοδυϊσίον Μοιθίουνγουκο ἀδυζαῦιθίθῃ. 

1. ΑἸΒΟΙΎ]ΟΝ᾽ ῬΟΥΒΟΙ, νὰ Ἡ. Φ αν 8. 
2 Ἠρέϊθ. «. 1.40. 

Τὶ. Ἰποκτγαῦοβ᾽ ΡΑΠΟΡΎΣΙ ΚΟΥ. νοῦ 9“. Μ 65Κ. 
2 Ἠρῖϊθ. υἱέ 1.40. 

117. ΑἸ Ή 88} ἃ. ἃ. γῦπι. ΠΥΥΙΚΘΤῊ (τι. συίθοὩ. 
ῬΑ781161.), σοὰ ΗἩ. ΦυτθηκΚα. 5 Η͂. 
ἥζ 1.00. 

ΒΘΙΌΘΗ ΟΟΘΥ ΓΚΔΥ ΞΣ΄ϊοη Ἀ6- 

ΤΥ. Τυγϑἷδδ᾽ Εοᾶθη ρθ 8. ΕἘτγδίοβ᾽ οπ95 ππὰ 
Ζ- ἃ. ΟἸΡ ὅπηι, σοῖ ἘἸ. 5 Θ 61 8. 3 ἘΘΣίο. 

20. 
Υ. Αὐβαονβ]ῦθ Βυίοίο ΟἼΘΘΓΟΒ. 

ἘΣ. Θβομ σπᾷ. 23 Ἠρῖθ. ὠΐζ 1.80. 
ΝΙ. ΑἸΟΥ πη Ῥέγοῖιθ. οἷυ δγομοι 05 

ΑΡΙΘΝΙΒ, σοὺ Ἐς Νογᾶθπ. 3. Ηοῖϊ.. 1 4 .“. 

γΟΒ 

Ὁ19 ἔδϊξει Ζ| {611 Ὑθ βίθμθη 510}} ἢν σουιπῖδιης ΕΧΘΙΙ 1870. 
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ΥΙΙ. Επτίνἷᾶοπ. ΤρΡΗϊσοπΐο ἱπ Α]δ, γΟῺ 
Κ ΒΌΒΟΒΟο. 2 Ηοῖίθ. ί 1.40. 

ΨΥΊΠ. ἘπτυρἼ θ5. ΥΚΊΟΡΒ, νυ. Ν. ὙγθοΚΙΘί ἢ. 
2 Ἠοῖο. “Ὰ 1 

ἌΧ, Βγχίοίο ὅθε ΕΝ ΡΙϊἶπ 5. νοῦ 
Ἐ.Ο. Κ Κα] 8. 3. Αὐῇ. 2 Ἡρἕϊο. “43.930. 

. Ἀιθσδῦθαι συ ΟΠ βοθον ππᾶ Ἰαίο πἴβοιθν ΒΟΥ ὑβίθ1ὁγ. 

ΟΣ. Τυκαχροῦ᾽ ρᾶο σοροι ΠΘοκταΐοβ 
γοη Ἐπ δοῖον. 3 Ἠοῖθ. υὑ 1.80. 

ΧΙ. ῬΙπΐδγ ΙΝ ΒΙΟΞΥΆΡΙἾο ἀοδ υἱοὶ ἀ68. 
οὶ ὁ. σ΄ οἢ. 2. Ἠρεθ. ὧδ 1.00. 

ΧΙΥΙ, Ταοϊ π᾿ Εοαπογ 810. ν. ΒΕ. Ὁ 1 6161]. 
2 Ἠοῆζθ. υἱέ 3.--- 

5. Β. 6. ΤΟΠΌΠΘΡΒ ΚΟ ΠΠΙΔπαρΆθοΩ ΦΡΙ ΘΟ ΙΒΟΙΟΡ πα Δ ίθ Π]50}}6} 

ΚΙΔΑΒΙΚΟΡ πα ἀοπίβοιοι ΘΡ ΚΙ ἄροπάθη ΑΠποΡ ΚΠ 6. [ρτ. 8.] 

ΒΚ ΘΗ Ζοίομηθη ἄΐθθο θθδθθε 50 ἀδάθτοι δὺ8β, ἅδλβ εἷοΘ Ὧἀδ5 Βοᾶ δ Υπ 18 
ἂοτ 5908 ὰ]6 ἴπῃβ Ατρθ ἔδϑβοι, Ομῆθ ἄδθοὶ ἀΐϊο Απορυΐάοῃο ἂθτν Ὗ ΒΒ βοῇ τὑπ- 
Ῥοσο ΚΒ ὑσὶ χὰ Ἰαβδθ. 16 ϑ'ϑιισπηρ 81} ἔαθῦ 8116 ἴπ ΒΟΒΌΆΙΘΩ σΘΙΊΘΒθη θη 
ἌοΥΚΟ θυ ΚΙ ΒΒίΒομθη ΒΟΥ  ἔὐπύ9011 967. 

4) αἰ τϑομῖσομο ΘΟ 6 1160. 

ΑΘΒΟΘΕΥ ΠΝ Αβδιθιιποα. ψοὺ ΕΒ. Ἐπ ΚΓ 6 Υ. 
8. Αὐυῇϑ., νοὰ ΤῊ. Ρ1ἅ 8. οβ 2.28 2.7. 

-- - Ῥογβονΐ γοι Ὑ. 5. ΤΘῸ 761. 4. Αὐβ., 
γο Ν.  Θοκ] οι. ὠά 1.50 3.-- 

--- Ῥτγομπιοΐποι. δου Ν. Υοοκ͵Θίῃ. 
8. Αὐῇῷ. ά 1.80 9.9. 

.--.-- .ψοὺ 1. ϑοβιιίαᾶϊ υά 1.90. 

.--.-.-.ἕ ἜἘἄϊο Νίουοιι βοβᾳ. ΤΠΘΡθοη. οι Ν 
ὙΥδοΟΚΊΘοῖη. ὠ 1.20 1.0. 

----.-- ἀἷο ΒΟ ΖΘ ἄθπ. οι Ν. ἡ 66 Κ- 
1οΐῃ. “{ 1.60 2.--- 

----- Οτοκίϊο. Ἄοη Ν. γοοκΊοίη. δά 6.-- 
Θάᾶταῦβ οἰηζΖοίπ: 1. Ασϑυρθθτήθο. 1Π. Ὅϊ6 
ΟΠ Βοσϑῃ. 11. Ὁϊ0 Ἐϊπτηθιΐᾶθῃ. 
ἦ0 “ά 2.--- 

ΑΥ βίον μδπο ν᾽  ΊΚοπ. οι Ὑ. 5. ΤΟ α 6]. 
2. Αὐϑ., νοι Ο. ΚΑΘὮ]Θσ. ὦ 2.10 8.30. 

Αὐἰδίοίοιθα. ἀοΥ δίδδί ΔΟΥ ΑἸΠΘΠΟΥ. ὍοΣ 
Βἰδίουίϑοῃθο ἘΓδυρύ61 (Κδρ. 1--- Χ7,1). 
ψοὰ Κα} ͵πᾶθ. δά ---.60 ----. 85. 

Αττΐδην Απδθαβῖβ. ον Κα. Αἱ ΟὨ ἑ. 9 Ηοῆο. 
1. ἩοΥς. 1,.1---111. Μ. Κατίο. “ά 1.80 9.95. 
11. ΟΝ Τι. ΤΥ --Ὃ ὦ. ὠὧζ 3.98 9.1. 

ΒΘπιοβ πόποδ᾽ δια ροΎ 100 Βοᾶθη. ὙῸΣ 
σ. Βομβᾶβϑιηΐζξς ἃ. Εἶτ. Β188. 2. 6110. 
“(. 6.600 8.δ8. 

Ι. Τοῖ]. Α.α. ἃ. Τ.: ΙΧ ῬΒΠΙΡΡ. Ῥθᾶθπ. 
2 Ἠοεθ. ὠζ 4.10 6.θὅ. 

ἩδΙ͂Σ 1: 1--11. ΟἸγπἑμίβομθθ Βθᾶθῃ. 
ΤΥ. Ἐτπῖθ Βθᾶθ ρορ. ῬΕΠΠΡΡΟΒ. 9. Α.ῆ., 
νοῦ ἘΦΕΊΒσ. “ 1.40 1.80. 

ὨοιΟ  ΒΟ πο Ν᾽ δαβπον ἢ] 6 Βοάσῃ. 
ἩοΙ Π. ΑΡὲ.1: Ν. Εθᾶθ ἅρος ἄθῃ Ἐτθᾶθυ. 

ΥΙ. Ζνποῖϊο οᾶθ ροῦθὰὴ ῬἘΣ ΡΡΟΒ. 
ὙΙΠ. Ἠοροσίρροβ᾽ Βοᾶθ ΑῦοΣ ΗΔ] ΘΒ. 
ὙΠ1. Ἐρδάρ ἅροσχς ἄΐθ Απροιοροηοίθα 
ἴτῃ ΟΠ ΘΣΎΌπΘΒ. ΙΧ. Ὠγχῖτθ Βθᾶθ σοῦθῃ 

606. Αὐὴ., νορ Ἐΐ. Β]148. 

-- τι Αϑὲ. 3: 1Τπάϊοοβ. 4. Αὐβ., νοι 
Βσ. ΒΙ48. μά 1.80 2.28. 

ἘΠῚ. 1611. 10 Ἐδθᾶθ νοῖὰ Κτϑῃσθ. 2, ΑὐΠ]. 
ὸὰπ Κα ΘΠ σ. μά 3.40 2.90. 

Επτὶρί ἀο5᾽ ἃπαρονβ]ο Τταρδάϊοη. οι 
Ν. ν ϑοκΙϑίῃ. 
ἘΙ, Βάοῃβ. Μρᾶρα. 4 ΑὐὖὦΨι “1.80 3.35. 
1. Βάοῃ. Τρϑῖροηϊα ἴὰ Τδυσίου]δηᾶ, 

8. Αὐῇ. “( 1.60 2.10. 
ΠῚ. Βάοδ. Ὧϊ16 Βδοσθρθῃ. ὃ, Απῇ. 

“4. 1.60 3.10. 
ΤΡ. Βάοῃ. ἩΠΡροϊγίοβ. 2. ΑὉ]1. “41.80 

ῶ 95... 
γ. Βάοῃ. Ῥμδηϊΐδββορη. “({ 1.80 2.98. 
ΨΙ. Βᾶοῃ. Ἐϊ]ροῖσχα. μέ 1.40 1.80. 
ὙΙ11. Βάσοῃ. Οτοβίοθα. ζ 1.60 3.--- 
ΨΙΠ. Βᾶοῃ. Ἠρΐθηβ. δ 1.60 9.--- 
ἘΓΧ. Βᾶάοῃ. Απάγχοσοδομθ. [{0. ἅ. Ῥχ.] 

Ποτγοάοῖΐοα. οι Κ. ΑὈϊομύ. 5. Βᾷπᾶαε. 
“. 13.580 16.- 
Βαπᾶ 1. Ἡρῖς 1. Βυο, 1 πορϑὶ Εἴη- 

Ἰοϊζαπις ἃ.  ογβίομε ἅροσ ἄθῃ Ὁ: δ] θῖεί. 
ὅ. Αὐῇ. μ(. ἃ.40 2,90. 

Βατὰά Τ. Ἡϑει 9. Β.Τίι. 8.4. “41.580 9..--- 

--- ΤΙ. ΠΟΙ͂ 1. Β. ΤΙ]. 8... “41.580 ῶ.--- 

1. Ἡοδ ἢ. ΒΟΥ. 8... “2.1.50 ὃ.--- 

171. ΒΟΥ ἃ. ΥἹ. 4.4. έ 3.--- 9.80 
ΡΝ. Β.ΝΙΙ. Μ.  Κ. 4... ,ω{1.80 3.80 
Ὑ. Βυοῦ ΨΙΠΈΌΣΟΙΣ. Μ|ρΡ 2 ἸΚαχῖοϑι. 

4. Αὐῇ. μά 1.80 3.80. 

--- 

.---» 

---- 

---- 

ὈΪ0 ξεξξει Ζι ἤθρηι νουϑύθαθῃ 5168 ΠΣ σοδιιόίεειθ ΕΧΘΙΙ}]ΆΥΘ. 



ὅ. βομυϊαυθρθθθη ταὶδ ἀθαίβομθα οεκί ἄσϑυ ἄθν Α πγωοσκαμ ρθη. 

ΗοποτΝ 1148, οὐκί σε σὸν “. 1.8 ΒΟΘΒΘ. 
6 Τοῖ0. 

Το] 1. ὅο8. 1--- 4. 
. 8- 8. 
. 9---ἾΤ2. 

-- 1Υ]-. 698. 18---16. 

8. ΑπΗ͂. 41.580 3.-- 
8. Αὐῇ. “(1.580 2.--- 
8. Αυϑ. “41.580 23.--- 

8. Ατῇῷ. “41.580 2. -- 
Υ. 668.171---20. ὃ. Αυ8. [ψοτρτ] 

-- ΥἹ. 668.31---24. 2. Ατἢᾳ. Γνοσρτ.]} 

.--..-.-.-..ὄἕΦ πνοὴ Κὶ͵ τ Αὐϑὶβ ἃ. Ο. ΕΓ 6 π ὑ 296. 
ἢ Βᾶπαᾶαο Ζὰ 16 4 Ἡοέξοα. 
ΟΒΔπά 1. Ἡ.1. 668. 1--- 8. 6.4. “41.30 1.70 

1. Η.2. 668. 4--- 6. δ. Δ «1.40 1.80 

8,4 ΖαΒΒΙΏΤαΘΕ ἴῃ 1 Βαπᾶ υδί 8. 40 
. 1. 6168.18---15. 4.4. “{1.201.20 
. 9. 6168. 16---18. 4.4. “{1.40 1.80 
. 1.8 σαβδιάσαθα ἴπ 1 Βαπά δά δε 

Ἡ. 8. 98. 19---21. 4.4. “41.230 1.10 
Ἡ. 4. 608. 22---94. 4.4. “{1.600 2.90 
Η. ὃ.4. σαβϑιάσηθα ἴῃ 1 Βαπὰ υδί 8.80 

-- ΑἸ ϑηρ. 8 Ἠσοξίο. 

. 668. 1--- 8. 8. Α.8. κα 3.10 9.60 
668. 4--- 6. 2. Απῇ. 
668. 1--- 9. 2. Αυῇ. 

. 668.10---12. 2. Αὐυῇ 

. 668. 15---1ὅ. 
6695. 10---18. 

. 68 19---Δ[ὄ. 

. 6668. 232-24. μά 1. 80 3.80 

-.-.--. θάγδαθο. ψου ΚΕ. Ἐπ. Ατϑὲβ πᾶ 
σ. Η δι ῖζο. 2 Βϑπᾶο. 
Βαπᾶῖ. Η.1. ἅ2985. 1--6. 19.4.4. ,24 1.80 3.80 

1. Ἡ.3. 668. 1---12. 11... “41.80 3.80 

1. Ἡ.1.2 ΖαΒϑισΘΏρθ᾽. ὠζ 4.20 
.-- ΤΙ. Η.1. 668.18---18. 9.4. γὶ  Ρ. σα ποτ. 

“{1.00 2.-- 
.-- Π Η.2. 668. 19---24. 10... οδ. “(1.40 

1.80θ. [Ὁὕ.ἅ. ΡΥ] 
-- 1|ἰ. Η.1,8 σαβδιασαθηρθῦ. υπ( 8.8ὅ 

.---- --.-ὄ- ΑἸ ϑηρ. 4 Ἡρὴϑο. 

ἩΩ1. ὅ68. 1-- 6. 4 Αὐϑ. ὠμά 1.50 2.--- 
-- ἃ. 668. 1---12. 8. Αὐῇ. μά 1.20 1.20 
-- 8. 668. 13---18. 8. τῇ. “4 1 201.70 
--- 4. 668. 19---24. 8. Αυῇ. “ὦ 3.10 3.60 

Ιβοκταύον᾽ διβηον Το Βοᾶθη. οπ Ο.ὰ.Μ. 
ΦοΟδΝποίᾶον. ὃ Βδπαοσμθη. οά 8.--- 8.9. 

1. Βὅπδομοη. Θοιμοιίοαβ, ἘΘΘΌΥΔΒ, 
᾿Ατοορδρίσυβ. 8. Αὐυϑ. ν. Μ. ΒοΒποῖ- 
ἄρον. ὧδέ 1.20 1.20. 

11. Βπδοδοι. Ῥαπορυτίοιβ ἃ. ῬὨΠΣΡῬυΒ. 
8. Αὐϑ. κί 1.80 2.2ὅ. 

Πποῖδηβ δυθρονβη]ο ΒΟ [6 Ὲ. 
Ο. δοονίῦχ. 8 Βδπάαοβθῃ. 

1. Βᾶμδομοη. Ττδατα. Τίτηοπ. ῬΧΟΥ ΘΕ ΘΆΒ. 
ΟἼδσοσ. 4. Αυῇ., νορβ Κ. ΒΆΣρΡΘΣ. 
“1.80 3.-- [3..ἃ. 8. Βάο!. γοσρτῇ 

ΠΥΚΈΓΡΟΝ᾽ἢ Ἐοᾶθ κοῦθι ᾿ιθοκεδίθβ. 
Οσ. Βοβἀδπῦζ. ὠδέ 3.95 2.18. 

ΠΠΠ1Ὶ{|,.} 
Ι- πη δον η 5515 

ΕΠ ΠΠΠῚΞ 0 τι δὺ οἱ βὲν οὉ δ μὰ 

--- 

ΔΩ). 

ΩΣ 

93. 
[Πγεῖκοσ.] Απίβο]ορίο ἃ. ἃ. ΠγΥῖκοῦη ἀο Υ 

αυΐθοηθη. οι Εἰ. ΒΌΘΒΒΟΙΖ. 2 Βάομμ. 
“(. 4.20 ὅ.30. 

ἘἜΠΠ Βϑπάομοη. ἘΠορΊΚοΣ ἃ ΤΑτ ΡΟ ΤΡ ΆΘΩ 
θ. Αὐυϑ., νοῦ ΒΒ. ῬΟΡῬτη 1197 
“(. 3.1ὸ 3.60. 

ἘΠῚ, Βδπαοθη. Ὦϊ6 τὰϑ] βοῦθα ὑπ ὁ80- 

Υἰβοθα ὉΠ ον. ὅ. Αυβ., νοι ὅ. 5.10 2- 
1οτ. ὦ 2.10 3.60. 

Π γπῖδδ᾽ δπῆδον. Βοᾶθη. οι Ἡ. ΕΤΟἢ- 
ὍοΥρθι. ΚΙοΐποσο Αὐδρ. 2 Ηοέϊϑ. 

1. Ἡσδῖ. Ῥχοϊοροϊθθῃϑ. -- ΒΒ. ρορθῃ 
Ἑγϑιοβεμθηθ5. ---- Ἐ. σορ. Αρογτδῖοβ. -- 
Μοσχιοϊαϊρσαην χορ. ἀϊθ ΑἸΚΊαρο τ ρθι 

- ὈπηδίυσΖζοθ ἄογ ἀθυποκεαύϊβομοι Υοχ- 
ἔαββαηρ. --- ἘΠ. . Μϑδιυύίῃθοβ. --- Ε. 
σορ. ῬΗΠΟοΣ. 8. Δυῇ,, ν. ΤῊ. 18 8]- 
μϑίτα. ὠί 1.80 2.35. 

ΤΙ. Ἡροῦς. Ἐθᾶθῃ ροσθὴ ΑἸ 8 ἄ68.. -- 
Ἐ. ρορ. ΝΙΚογΔΟΠΟΒ. --- Β. ἅν. ἃ. γὸτ- 
ταΐσοα ἅ. Ατἰβίορμϑῃρβ. --- Β. ἅ". ἅ. 
ΟΙρδῦτη. --- Β. χορ. ἀΐο ἹΚοση βπαάϊοσ. 
-- Β. σός. Ἰποοχηροδῖοβ. --- ΕΒ. ἢ ἁ. 
ΟΘὈΥΘΟΒ]οἤ θη. --- Β. σοῦ. Ὀϊοροίξοιι. 
ῶ. Αὐἶαρο, τστὸὰ ΤΉ. Τ᾽ ΒΔΙὮ ἐμ. 
“ζ. 1.80 2.3ὅ. 

----.-.-- -- στόβοτο Αὔβρδρο. 
[Βὰ. Τὶ α. ΤΠ γνοσρτ.] 

Ι. Βά. Ἐ. ρορ. ἘτδίοβΘΗΘΒ, Αμροχαίοβ. 
ψοσχιοξαϊραπρ χορ. ἀΐθ΄ δῶθ ὙΘΩ͂. 
Ὁταβέασσζοθ ἃ. ψοσίαβδαπα. 2. Αυῇ,, 
νοῦ α. ἀοΌϑασθχ. ὦ 4.50. 

ῬΙαίοἢΒ ἈΠΒΕΘΥΤ. Βομ βθπ νοι ΟσὨτ σσοῖ, 
Φ. ΘΘΌΒΟΒΙΘΟ ἃ. ἃ. 

1. Το οι. Ῥιογ οτιοίιραπρθτοᾶο ἃ. Βοϊκταῦθβ. 
Κυΐϊΐου. οι ΟἿ τ. ὔσοι. 11. Ααῇ,, 
σοι Η. 816. ἐδ 1.--- 1.40. 

Τ1'.. Τοῦ. Οοτγρῖίδβ. ψου Φ. θ. ΘᾺ 8608196. 
ὅ. ΑἸΗ͂., νου ὟΥ. Ν 6511. “ά 2.10 2.00. 

11. ΠΝ 1. ἨἩοῖν. Τδοῦθθ. οι ΟΙἌΤ. 
στόμ. ὅ. Αὐῇ.  ---.-15. 1.30. 

1Π|. ΤΟΙ]. 2. Ἠοεν. ἘΣΑΙΒΥΡΒ ΤΟΙ. ψγοι Μ. 
ὉΥΟΒΙσαῦΌ. 4 Αὐῇ. υκ --Ξ. 60 ---.90. 

ἘΤΨ,, ΤΟΙ]. Ῥχγοίαροτδβ. οι . Ὁ. ΘᾺ 5610 
Ὁ. ΟἸγχ. ὔγομ. 6.Α.υἔ ν. Κ. Ν᾿ 05:19. 

σζ. 1.60 ῶ.--- 
Ψ. Τοῖ]. ϑγυταροβίου. οι Α. ἘΓῸ σ. 8. Ααῇ. 

σοῦ Η. δοβῃβήδηῃθ. δ. 3.40 8.--- 

ἘΨΊ, Το]. Ῥῃδοᾶάοῃ. οι Μ. ὙΥ ΟἹ] ΣΡ. 
4. Αυῇ. “41.60 2.10. ες 

ΨΤΙΙ. 1611. Ὁὸχ ϑέδαι. 1. ΒΌΟΘΙΩ. γοΣ Δ. 
ὙΜΟΒΙΓΣΑΌ. ὑ --- 60 ----90. 

ΨΙΠ.ΤΟΙΙ. Ηἰρνΐδ5 ταϑίου. Ἐα.Ὁ. 2111] 98. 
Ππ ΨοΣὈ.] 

ΡΙπίδγ ἢ ΔΠΒΕΘΥ͂. 
Ο. Βίοξογχγί υπμᾶ Εἰ γ. Β148. 

ἥ“ζ 6.90 9.60. 

1. Βᾶπδομοῃ. ῬΒί]οροθσαθα τ. ἘἸΔταἑΪ- 
τὰ8. οι Ο. 5ίοξοχί. 2. Αυῇ,., νου 
Ἐπ. Β1848. υἱ ---.90 1.80. . 

8 Βἅπᾶοσ. 

Βοστλρηΐο. οι 
6 Βἄπαοσθθιῃ. 

Ὀ19 ἔςεξοη Ζ:ἴθτ νουϑίθμθι 5105) ΠΡ σοβεπάδι ἘΧΘΙΙΡΙΔΤΘ.. 
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ΡΙΙ ΆΤΟΙΚΝ. ΔΠΒΡΘΥ.᾿ ΒΙ οδταρμῖοι. οι Ο. 
Βιοξογύ μα Εἶν. Β]18 

ΤΙ. Βδπάοβμοιη. παδοίοθη ῬυΥτΒοΒ. ΟΣ 
Ο. δίοξοτι: 3. Ααυῇ,, τοι Εἶτ. Β148. 

“{{. 1.80 9.--- 

ἜΓΠΙΠ, Βδπαοξδοιη. ΤΡ θυ ϑίοξκ]οα τ. ῬοσίΚ| 68. 

ψοΣ Εἶτ. Β148. ὃ. Αυῇ., ν. Β.- Κὰ 1561. 
“4. 1.80 ὥ, φῇ. 

ἪΎΨ,, ΒΒπδοἤθη. Ασἰβειᾶθα τ. Οαίο. οι 
ἘΣ. ΒΙ148. ὃ. Αὐυὴῇ. ζ 1.30 1.70. 

γ. α. ΥἹ. Βᾶπαομοι. [ὙοΣρτ. 

“ ΠΟΙῸΝ ΙΒΈΟΥ., ΖῸΣ 8106} Οἰὀβομίοῃίο. 
1. ΑὉί. ΘτιϑοἰΒοἢθ αοϑοβ το ο.  ῸΠ 

ὟΝ Ἡοτερδὲ υπϑ Α. Βευχμηοίβίοτ. 

3. ὙΝΝΝ 1. Ἡοΐ. Γοτρτ.] 2. ἘΓΟΕ. “24.1.80 
9.80... 

ΒοΟΡΒΟΚΙΘΑ. Υομ α. ὙΥ ΟἹ ΕΓ ἀπιᾶ 1. ΒΟΙΙΟτ- 
Τὰ δ Ἡ. 

1. Το]]. Αἴδϑ. δ. ̓ Αὐῇ. “ζ. 1.80 5... 

ΤΠ. -- ἘΠοΚίγα. 4. Αὐῇ. “41.580 3.-- 
ΠΙ. -- Απίρομθ. 6. Αὐ8ῇ. “41.850 2ῶ.-- 
ΤΥ. --- Ἑὀπὶρ ΟἱαΐρυΒβ. ὅ. ΑαΒ. “1.60 2ῶ.--- 

γ.. --- Οἱαὶρυβ δὰ Ο]οποθ. [ΘτΩτ.] 

ΡΡ Ιλ πη ἰοῦ, Θτθοθ. οι Ὁ. Α. 
:. ΗΠ οΥϑηη. ὑδά 1.580 ῶ.-- 

Τονίδι θείη πο ΟἾΤΒΘ00. 
. 9116. ὃ Το1)9. 

Τ᾽ Ἐνδιυροϊίατη ἃ. Μαεαιδββαβ. 
9116 1.80 2.30. 

ΤΥ. Ἐπνδηροϊίατα ἃ. ΦΟοΟΒΒΏΠΘΒ. 
ὙΥΟΒΙ Δ τυ. οἱ. 1.50 23.-- 

Ψ. Αροβίοι σοβοβίοηίθ. δου Β. 7) 08]- 
ἔδαστυ. ὦζ 1.80 3.28. 

[161] 1| τὰ, 11 1 ΨοΙΡὈ.] 

Ἐππκγαϊάοθ. νου α. ΒόΒμΟ ἃ. 5. ΝΥ 14- 
ἸΏ 85 ῃ. 9 Βᾶμαομοῃ. δά 11.--- [ὅ.40. 

1. Βάσβῃ. 1. Βοῃ. 6. Αὐῇ. ὠζ 1.20 1.70. 
ῶ. 

οι ἘΠ. 

οι Ἐχ. 

ψοὴ Β. 

-- :-Ξ.2. -- 6. - κ1.30 1.10. 
8. -. 38.-- 8. -- 41.30 1.10. 

“ἢ πὶ 4. - ὅ. - 1.20 1.70. 

Α. Αὐβράρθα ρΥ ΘΟΒ ΒοῖοΥ ἀπὰᾶ ἰδἰοιπεέξομος ΒΟΒΥ ἔθ θ 16... 

Τηπκγάϊᾶορ. ψου 6. Βδθαιο ἃ. Β. νΥγ1ὰ- 
ΤῊ ἃ ἋὩ. : 

ὅ. Βάοδπῃ. δ. ΒΟ;. δ. Αὐυὴ. “41.90 1.70. 
θ. - δ. --ἰ δ. -- 41.980 1.10. 

ἘΠ -- 4 -- δ. -᾿ {ι1.4ὺ 1.80. 
8. - 8. ὅ. -- 1.20 1.10. 
9. Βάοσβῃ. ἘΠηΙοταπρ ἃ. Βορέου. ὅ. Αὐῇ. 

“4. 1.30 1.70. 
ΧΟΒΟΡ ΘΙ 5 Ἀπ δθδδῖβ. σοι Εἰ, ΛΟ] τ ΘΟ ὑ. 
Αὐβραθθ τὰ. Κορ Ὧν πηΐοῦ ἃ. Τοχί. 

1 Βάσμῃη. Β.1. 11. 10. Αὐῇ. Μ. 3 Εἰρσυτου- 
ἰδῆ. ἃ. 1 Κατίθ. μά 1.40 3.--- 

Π. -- ΒΙΙΠΠΙΨΥ. 9.5.8. Ατῇ. “(--.590 
1.90. . 

11. -ο-.-ἥ- Β. γ---Ὑ}1. 8. Αὐυῇ. 1.60 
ῷ, --- 

-ι--.-.. “5.1.. ΤΥ. χρχὲ ἃ. Κοηι- 
ΠΟΥ βοϊχοπηΐ. ᾽ 

Τοχίς Μ. ὁ. ὕοσβι ομἐθκαγίθ. δά ---- .90 

ἦς Βοιηηρηΐεγ, ΜπὶΙῊ ἩΟΙΣβομηξῖοα τπᾶ 
ΕἸραγθηΐδἤθ]π. ομά 1.80 1.80. 

π Κγτορδάϊο. ψοΩ Τ,. Βτεοι ΘΒ 8 6Ὦἢ. 
2 Ἡρῆϊνθ. 76 μά 1.80 9.--- 

1. Ἠοῖν. Βυρὴ 1- ΤΥ. 4. Αὐἴ Ιαῦθ, γ0 
Β. ΒΟ ΒοηΒοΒ 2. 

11. ΒΌΟΒ -1Π. 83. Απῇ. 
- τ θαι. Θ ὁδοί οῦο, γ ου Β.Β ἃ ΘΟ 561- 
Βομαϊχ. ὃ Ἡρσέζο. 

ἘΠ᾿ ΉρΣΙ. ΒΌΘΙ 1---ΤΥ΄.. 7. Αὐῇ. δά 3.--- 9.40. 

Τ|. --- ΒΟΙΥ---ΤΙ. ὅ. Αὐϑ. “.1.80 9.90. 

--ὄ. 

'-τ--- ΜοΙΒΟΥΔΌΪ ἶθη. Ὑου ΒΔ ΡΏὮ. ΚΕ ἀ ΒΠ 6 1. 

6. Αυῇ., νου Βα ἃ. Κα ΒΘ... ὠμά 1.60 .}.90. 
--- Αβοόοβδοβογψοῦῦ. αὶ ἃ [1 ἰπ ρ. {1.50 ..-- 
--- Απδρδεῖν τ. ΠΟΙ] Κα πὰ Αὐθτν. ΜῈὶΕ 
ΕἸ τ ΝΝ Ἑατίοιῃ, ΡΙὅποι ἃ. ΑὉΟ114. Τοχὲ 
πηᾶ Ἰζοϊητηθηίαν. γου ἃ. Βοτοῦ. 9 Βάσμμ. 

1. Βάοῃπ. Απϑὴ. Βυσῇ 1---4. 

Πποχὶ. ὠζ4 1.30 1.0. 
οι θη τ. ὦ 1.90 1.δ0. 
ΑΔ. ΒιιΟἢ 5--- ἃ. ἘΓ6] 6 1Ἐ8. 

Τοκί. ὑἱί 3.--- ἃ,930. 
, ἘοΟΙΥΘη ὅδ. ὧι, 1.40 1.60. 

ΤΠ. 

Ὁ) Τδίοῖιΐβομο ΦΟΙΣ 6 16». 

Οδοβαγὶϑ Β6111 ΘΔ ΠΠ|16ὲ Πρτὶ ΥὯἿΙἱ ἀπᾶ ΗἰτγΕ 
ΠΡΟΣ ΥΠ1]1. Ἄου Α. ΘΟΡΘ ΘΖ. 9. Απῇ,, 
ψΟῺ Β. Ὠϊπύοσ. 8 Ησρῖϊο. μά 3.δῦ 4.-- 

Τ. ΗΟΙ͂ ΒαΟΘὮ 1---Ἰ 11. Μ. ἘΣΏ]1ο61:. α. Κ ατίθ 

τς ΟΑΠ]Πθη. οί ---.90 1.40. 
Βυοι ΤΥ--Ώ. κά ---.15. 1.90. 
ΒΌΟΘΒ ὙΠ ἃ. ΙΠ ἃ. Απῆϑηρ. 

᾿ σζ. -- 00 1.40. 

μ“-- ροοππρηΐεγὶΐ ἀθ 6110 οἰγνἧ!ῖ. 
, ᾿Ἁ. Θ ΟΌΘΥΘΠΖ. 

ὠἡζ. 3.40 3.90. 

11. 
ΟἾΠ.᾿ 

ΜΟΙ 

ἀπον 

5. Απῇ,, το π Β. ὈΪπύῖοσ., -ἕ -- 

Οἰδογοιΐν ἂθ ογϑίοσο σοι Κ. Ὑ. Ῥίον ἕί. 
6. Αὐυῇ., νοὰ Ο. Ἡδύμθοκοσ. 8 Ηρ. 
“4 4.80 θ.9ὅ. 

1, Ἠοῦς. ἘΠΏ1616. ἃ: ΒΌΘΒ ΤΙ. 1.80 3.9. 
ΤΙ. ΒΌΟΘΙ ΤΙ. “4 1.80 2.---- 
ΤΠ. ΒΌΟΘΙ ΠῚ. Μ. Τπᾶϊοθβ α. Πρ δίοσ 

Ζ. ἃ. ΑμτοΥ ΚαΏ ρθη. ζ. 1.50 2.--- 
Ατιϑ ΗΕ ΤΙῚ Ῥοβοπᾶθυβ δορμοάχποκιῃ: 

νων εν Π008 α. Ἀορίδίοσ ἀ. ΑΠΙ ΘΙ ΚρΡΈ. 

----ὄ 5. ΨῊΠΙ σοὶ Εἶσ. Τ᾽. Αἀϊ1οτ:. 
ΤᾺ 1 Βαπᾶ ὦ“ 4.58 

81Ά6 ξεϊξει 7:9 Γη γϑυβίθ θα 5816} ΕἾΤ σεδυιπάοτο ἘΧΘΙΏΡΙΔΤΘ. 



ἰ 

ὅ. βομυϊδαθραῦθα ταὶ ἀθαΐβομθιι θσκΊδσθπᾶθη ΑἸ ΘΣ ΚΌΣβθη. 
ΠΌΣΟΝ 

ΟἸοοχοπ Βεαίπν ἀο ΟἸατῖν οὐδου θα. Ν. Ὑ ΟᾺ 
Κοανν.Ῥιάοντῖυ. 8. Ααῇ., νου ὙΥ. Ἐ το ἃ - 
τίοῃ. ὦζ 3.25 9.78. 

“-Φὄ--- ΟΥΔΙΟΓ. οὶ Κα. Ὑ. Ῥιᾶοτίι. 2. Απῇ. 
σίζ 2... 9.60. 

---- γαγυϊ ἰοπο5 ογαίογῖϑο. ψοη Κὶ. Ὑ. 
Ῥίαονίς. μἱΐ. 1.---Φὄὄ 1.40. 

.--- Ποᾶο Γ΄ 5. Βοποῖπβ. ψοι Ἐτ. ΒΘ ἔθ᾽ 
ἃ. Α. ΕἸ] οΚοίβθη. 4. Απῇ,, γοπι α. Ατὸ - 

ΙΏ ΟἿ. ὑδ 1.--- 1.40. 

-----. αἷν. ἴπ ΟΔοοὶ! πη). Ἄοπ ἘΣ. ἘΠῚ Ο Ὁ ἔθ 1. 
2. ΑἸΠῸ νοι Α. ΕἸ ΌΘΥ Β δτ. «6 ----. 4 ---.80. 

-- Πράθη σοθοι Υ̓ΘΙΓΘΒ. ΤΥ. ΒΆΘΗ. Ψ ΟΣ 
Ἐπ. ΒἰοΒ  ῦθτ ἃ. ἃ. ἘΡΟΥ Βατᾶ. 4. Απῇ. 

νοι Ἡ. ΝΟ]. “ζ. 1.580 9.-- 

--π- ---- Ὑ  Βυαοῦ. ψου Ἐπ. ἘΪοΒ 67. 

2. ΑἸῇ., νοῦ Α. ΕἘΡου βαστᾶ. “ζ 1.20 1.10. 

---,-ἸἈοἂο Ὁ. ἃ. ΤΓπιροτίπ ἃ. ὅπ. Ῥοιιροἧπα. 
ψοὺ ΕἘτσ. ΒΙ ΘΗ ΘΣ. ὅ. ΑπΗ͂., νου Α. ἘΠ 6ὁ1- 
Βδζᾶ, «ζ --ο τ 1.20, 

--- Βοάρῃ 5. ΘΔ. ΠΠ{πὲ. οι ἘΥ. Β ἰ ὁ ἢ 61. 
6. Αὐῇ.. νοι Α. ἘΡοσμπδχᾶ. ὠμζ 1.---- 1.40. 

-- Βοάθ ὅν Πυγοπδ. Ἄοπ Ἡ. Α. ΚοΟὮ. 
2. Αυῇ,, νοι α. τ ἂ ρστ 8. 6 ---.90 1.80. 

----- Βοᾶθ ἢ. 011. ὑὸὰ Ἐσ. ἘΙοΒἴοτ. 
2. Αὐθ, νου α. δὴ ᾶρτϑε. ζ ---. 15.1.90. 

--- Βοᾶο ἢ. Νοβδίίηα. ψου Ἡ. Α. ΚΟΟΆ, 
2. Αὐυῇ. νοὰ Α. Εθοσμβδγᾶ. υἱέ 1.--- 1.40. 

- Βοάθ ἔν, ῬΙδποῖπθ. Ἄοη ἘΠ. Κὄν ΚΘ. 
8. ΑΒ... νορ α. ΠΤ 8πᾶρτϑῆ. “ζ1.20 1.70. 

---- Βϑᾶο Τ Μ110. ΥΥ ΕΙ ΘΗ οτ ὰ Α ἘΠ Ροτ- 
᾿ Βδτᾶ. ὅ. Απῇ., νοῦ Ἡ. Ν᾽ Ο.]. “1.90 1.60. 

--- 1.6. ῬΕΠἔΡΡ. οᾷο. οι Ἡ. Α. Κ οο ἢ. 
8. Αὐϑ., ν. Α. ΕΟ Βασᾶ. ὠΖ 1.30 1.70. 

-- 1]. ΥΥ̓ὕ. νὰ ΧΙΥ͂. ΡΒ». Βοᾶο. οι 
Ἐς. Ἡ. Θδϑὺ. σά. ---.60 ---.90. 

ἤ, Τιἰραγῖπδ τι. 
Υ, Ὀοϊοΐαγη. ψοῦ Ἐπ. ΗΪ ΘΗ ὕθτ. 4. Αὐῇ,, 
ΟΣ Α. ΕἸ ΡΟσ Βαχζχᾶ. ὠέ 1.90 1.70. 

---ἕ οάο ἢ. Αὐδμΐδθ. Ψοὰ ἘΠ. ΙΗ ἔοΥ 
ἃ. Α. ΕΘ. Βτᾶ, ὅ. Αυῇ., νου Η, Ν᾽ 1. 
«Μά ----.50 ---80. 

---ἕ οᾶο Υς ΕἸλοοι 5. ου Α. ἀπ ΜΟΒ ἢ 11. 
ὥζ. 8.600 4.10. : 

---- Δυβρ9 }. ΒΥΪΘΙ͂θ. οι 7. Εσογ. 6 Απῆ. 
ὠἡζ 3.20 3.-- 

----ὀ Τυβομ]δηδο αἀϊδρηύα.οποθ να. 
Ἡοΐπθ. 3. Ἠροῖϊο. 

1. ΗΟ. ΒΌΟΒΊΙ. ΠΠ. 4. Ατιῇ. μά 1.90 1.70. 
1. --- ΒΟ. 111|---ν. 4.Αὐἢ.“{41.65 9.1. 

“-τῳ-ἰ Οεΐο πιδίοῦ. ὍἌοὰὴ Ο. Μοίβῃμογτ. 
ὅ. ΑπΗ͂., νοῦ Τ᾿ ϑπᾶρσταδαΐϊ δέ --α. 60 1.-- 

-- -- βοιπΐπ βοΐρίοπΐδ. Ὑοπ Ο. Μὲ βἢ 61. 
ὅ. Αὐβ., νοὰ 6. δι ᾶρσταϊ. ὑί ---.50 

Φ .Φ 

ψου Ο. 

2Ὁ 

ΟἹδοΥοΙἶΒ ᾿8.6011π5. ΟΣ Ο. ΜΟΙ Βη ο.:. 3. Ααῇ.- 
“4 ---.- 15.1.30. 

--- ὁ δηΐθηβ 05. οὗ 8]. σοι Η. Ἠ 0]- 
Βίϑίπ. [γοΣρτ) 

--- ἄο Ἰορίθυβ. σοὺ Α.ἅα Μοβπ1]. 
«(. 8.90 4.80. 

-- ἀ0 παύμγχα ἀθογη. Ἄου ἃ. ἀ οοίμ 6. 
σώ. 3.40 3.90. 

[---Ξ-Ξ] Ομπγορίοπια εἶα Οἰἱοογοπίδπδ. ἘΠῚ 
1 ΒΘΡΊΊΟΙ Ἐ ταἰψ]θσθ ἃ. οὔθσο ανυτασπδβία!- 
ΚΊΑΒΒθαι. οι Ο. Ἐ. Τιἄἀοτβ. 8. Απυῆ,, 
Ῥθδῖρ. ν. Ο. οἱ Β θ᾽: 915. Μὶ ΉΠΤΕΝ 

[----ἰ] Βυϊοῦο Οἴσθτοβ πα. 5. Ζοὶ βΟΠΟΗΒΘΙ. 
γὸοπ Ο. Εἰ. 5 στὰ ἰ ἃ ἐξ. 1. Ἡ Εν. “Α1. -- 1.40. 

ΟΟΥπ6Ιπ|8 ΝΟΡΟΒ, βίϑμθ: ΝΡ οΒ. 
Ουγια Βυΐπδ. ομ ΤῊ. γορο1 υπᾷ Α. 
ὙΝοΙ Πο]ᾶ. -2 Βᾶπαομοϑῃ. 

1, Βᾶ. Β. 11--ν 4. Α. “ά 3.40 3.80. 
ΤΠ. -- ΒΒ. ΥΙ--κ. 8.Α. ο(ἱ 3.600 8.90. 

-- --ἰα. ἃ. Οτδύϊοι 68 86]]. 

[ΕἸοσΊΚον.] Ἀπ μο]ορῖθ 8. ἃ. ΕἸ]. ον Βδιποχ. 
ψὸοπ Ὁ. δ ὁ ΟὟ γ. 2. Αυῇ. 4 Π. “48.580 ὅ.10. 

1. Ἡδϑῖν: Οαὐα}1. ὑά ---.90 1.80. 
ῶ, ἩοΙῖθ: Τρ α11. μά ----60 1.--- 
8. Ἡοῖ: ῬΣοΟΡΘΥΖ. ὑδά 1.--- 1.40. 
4. Ἡοῖ: Ονἱᾶ. δά 1.---- 1.40. 

ἘΠογτδΖ, θάθη π. Βροᾶάθπ. οι ΟΟὟΝ.Ν δὰ ΟΚ, 
11. Αὐυϑ., ν. Ο. οἰ βθη ἔθ18. 68. “ά 3.95 
2.75. [Ὁ ἃ. Ῥχ.} 

[---Ξ-] Αὐβύδῃὶ 8. ἃ. ρστίθοι. ΤνΥὶκ 2. αΘ ΔΘ 
Ῥ. ἅ. Ἐν ᾶχ. Ἡόοστδχ. Οἄθῃ, νου ατοβ- 
γι δ. ὧὑδά ---.18. 

-- ΒΑΠΓοΗ ππὰ ΕΒ 61}. 
Α. Κγχάσον. 2 ΑΡιο] σοι. 

Ι. ΑΡί. ΕΝ 16. Αὐὴ,, ν. 6. Κτιᾶροι. : 
“ζ 1.80 9.80. 

ΤΠ. -- πρινίοια 15. Απῆ-, ν. α. Κυᾶ ροτ. 
ἡζ 3.--- .80. 

-- δουπόμοι. οι Α. ΤΏ. ἘΣΤῚ ΖΒΟΏΘ, 
ῶ Βδπᾶθ. μά 4.40 δ.40. 

1. Βά. ὸσΣ ϑουσλόῃθῃ ΒΌΟΘὮ 1. δά 9 . 40 9.90. 
ΤΙ. -- )ὸΣ Βουσοηθῃ ΒΈΌΟΘΩὮ 11. “..3. --- 3.80. 

ΠΥ ἃ πτρὸ οοπάϊτα [ἰδ τί. 

1,10. 1. ὕου Μ. Μ ἃ 116 γ:. 2. Αὐῇ. “41.509 .-... 
ἘΠΓῸ. 2. οὰ Μ. ΜΆ]]οτσ. 3. ΑπὴΗ͂. νου ὙΥ. 

ἩθτϑδΟαΒ. ὦ 1.580 ῶ3.-- 
8. οι ἘΝ ΤΙ ΟΥ̓ ΔΟΏΟΘΥ. “Χ1. 
4. )2)ὸον Ε. ΤΙ ΟΥ̓ ΡΔΟΆΘτ. “41. 

δ. ὸι ΕΝ αὐ οΥ ὈΘΟΒΘΥ. 41.01.70. 
6. οὶ Ε Τα οΥ  ΔΟΉ οΥ. Ζ.1.901.70. 
1. ον ἘΝ 1 αὐ  ΌΔΟΒ τ. Μ.1.901.τ0. 

1.10. 8.2 οι ΠΤ ΤΟΥ ΌΒΔΟΒ ΘΕ. “Ζ.1.901.70. 
110. 9. ͵ο ΕΙ αΟΥΡ ΘΟἾὮΘΥ. σ(.1.2}01.10. 

1,10.10. Χο Ἐπ Τι αοΥ Ὁ Δ ΟὮ τ. “ζ1.901.70. 

110.91. Ἄοι ἘΠ ὟΝ 1] ΐπ. δ. Αὐυϑ. “41.990 
1.70. 

οι ΕΟ δΊ ΕΙΣ 4. Αὐὴῇὴ. {1.90 

Ὁ, Αὐϑ. 

ψοὺ 6. 1. 

201.10. 
201.70. 

110. 
110. 
110. 
110. 
110. 

110. 32. 
1.70. 
ψου Ἐ. Πα Υ̓ΡΘΟΒΘΙ, 

“4 1.30 1.170. 
110. 28. 

Ὀὶο ξεξξδι ΖΙδογη Ὑουβίθιιθῃ βἰοὰ ΠΣ ρεοδυπάεια ΕΧΘΙΠ}]ΔΓΘ. 



δ6 

Ων 80 πσρὸ οομᾶϊία 110 τὶ. 
11.10.34. οᾺ Η. . ΜΆ ]1ο τ. 9. Αὐαῇ. “41.835 

110. 25. 

ΠΡ.26. 

ΨΟΙ9Η. Φ. ΜΌ]Ι]οσ. ζ 1.90 1.70. 

Μοῦ Ε΄ Ἐσχϊοἀονβαοσῖ. ὠζώ 1.20 
1.70. ᾿ 

Τὴρ.91. ὕοπ Ἐ᾿ Ἐσἱθἀονβᾶοσίῖ. ὑἱζ 1.90 

ψοπ ἘΠ ΕΥΙοἀοΥ Βα Υ . 
- 1.120. . 

Τἷ0.29. 7 ἘΠῚ μα ον ὈΔΟΏΉΏ ΘΓ. σΧ1.201.70. 

Τὰ. 30. οι ἘΠΤΙ α ὑΘΥΡ ΔΟΏΘΥ. ώζ1.901.70. 

ΝΟΡΟΝ. οι ὅ. ΒΙ6 0615 -ὅϑδποονΐὰα 8. 
12. Απῇ., νου Ο. δίδμηρο. Μί| 8 Κατίθῃ. 
ὠἠξ 1.20 1.10. 

- γου Ἡ. ΠΡΟ ρ. δά --ο. 15. 
----.--ἕ Δᾷ ἰἱδίογίδο βἄρθι σϑο. οὐ αϑαΐ Β6 8 18- 
τ᾿ χάχη δοσοήχα. ἘΣ ἃ. Ἐς. Οχ ὃ 8 ἢ. ἘΔΙῚ ΠΟΎ. 
ΚΑ 1.- 1.40. 

ει ΟΥ̓Δ πού ΤΡ Ο505. ψου 9. 5.100 6118 
πἝ Εἶν. ΡΟ]19. 2 Ηοἕξο. Βϑδυρ.ν. Ο. 5. 8 ἢ Ρ' 6. 
ἦο 1.80 3.--- Ζα5. ἴπ οἴμοχ Βαπὰ υὑἱζΖ 4.--- 

Ἄ1Π: ἩΥξ. ΒΌΘΙ 1---ΤΧ. 18. ΑὐΒ. Μ|Ι| τίο. 
ΗΠ. Βυοὶ Σ---Χ. 14. Απῇ. 

----ἕ ῷΓ[Γδ΄ογππὶ Ἰἰῦτὶ Υἱ. Ὑοὰὺ Ἡ. Ῥοΐῖθν. 
2 ΑΡΙΘ] απ σοιι. 

1.10. 28. “(1.20 

1. Ανῦ. Ἰοχὺ τι. Κογηχηθηΐασ. 4. Ααϑ. 
ὠἕζ 2.80 8.30. 

1. -- ἈΚνϊδ τ. ὀχοροῦ. ΑἸ γα ρ6}. 
ὃ. Αὐῇῇ. “ά --α.90 1.80. 

-- ῷδβρον. Θοαϊοηΐο τὰ. Ἐσϊδπῦ. ΚΣ ἄθῃ 
ΒΟΒΌΙσοΟΡΣ. σου Η. απ τ. 41.50 ῶ.--- 

Ῥμπδοᾶγίὶ ἔλθ η1806. ψομ 9. 5190 61}8. υπὰ 
᾿ς ΔΒ. Α. Ἐϊοκπίοίπ. 6. Αυῇ., ν. Ἐσ. ῬΟΙ]6. 

ἕξ --.- ΓΕ] 1.90. 

Ῥ]Ιδπί θ᾽ Δυδρον δύο Ἐοπμδάΐθη. 
ἘΞ 4. Βνιῖχ. 4 Βάοβη. 

1. Βάομῃη. Τυϊμπασήγητιβ. - 5. Αὐῇ., γο 
ΜΞο ΝΊΘΙ ΘΥΘΥ͂. ὦἱ4.1.60 3. -- 

γον 

ἘΠ. -“-Ὃ- Οδρῦϊνι. 6. ΑΒ νου ΜῸΝ16- 
ἸΔΟΥΘΟΣΥ. δ. 1.40 1.80. 

Π. --- ΜΘηΔΟΟΉΐ. 4. Αὐῆδρο, νοι 
ΜΟ.ΝΙΊΘΙΘΥΘΕΣ. υ4.1.-- 1.40. 

ΙΥ. -- Μ7ὴ65 ρ)]οτγΐοθυιβ. 8. Αὐῆδρο. 
ὠζ 1.80 3.80. 

ΡΙηἶπδ᾽ ἃ. 4. δυβρονϑ]ζο Βυῖοίο. 
Α. ἔγϑυβοι. δά 1.580 3.-- 

Θπο θην 0 }.9 ἰδίου., Σὰν δ] θη Θἰϑδοίομίο. 
11. ΑΡὲύ. Βδιηβοβο ΘΟ Θβοβίομέο. ,Ὸπ 

Α. Νοἰᾶάπον. 9. Αυῇ. 1. ΠΟΙ “ώ 1.80 
9,80. 2. ἩΟΙ͂. μἵἱ' 3.40 8.--- 8. Ἡσέι. 
“ζ 3.10 8.80. 

Δ᾽}. 

Α. Αὐδράθοι αν έθομοσς πρὰ Ἰαύθἐπίβομος ΞΟμΥ βίθ οι. 
, 

θυ ΐ ΕΠ 5πὶ ἱπδυϊαΐ, οταῖ. Πἶρογ Χ. σοι 
σα. ΤΑ Κνᾶμροτ. 8..᾿Αυ., νου α. τ ἃ ρθ:. 
“{1.----ὄ 1.40. 

ΒΑΠπδυΪ Οτἰ πρὶ 61]. 4011... 0611. Τασαγίμ., 
ογαῖΐί. οἱ ορἱβὺ. οχ πἰδίουϊ ὀχοογρύϑο. 
οι ΤῈ. Ορἰἐζ. 8 Ηοῆΐο. “μά 3.50 8.20. 
ἘΠ, Ἠοῦς: Βοπη (Δ }}} 86. , Ααῇ. 

“ζ ---τ-. 60 1.-- 
Ἢ. --ὀ ΒοΙίπμι Πιρυτγίμίηπηι. 3. Απῇ. 

“{1.---- 1.40. | 
11. -- οάδῃ π. Βεϊοῖο ἃ. ἄ. Ηἰδίογίοη. 

“. ----.45 --Ἠ.80. 
Ταοϊΐδ᾽ Ἡϊδίοτΐο. ψοὺ Κ᾿ ἩΓΙ8Θ18. 

2 6116. υἱά 4.80 δ.40. 

1. ΤῸ 11. ΒΌΘΩ Τὰ. ΤΙ. 5. Αὐϑ8., νοι Ὑ. ΕΗ ὁ- 
Τϑθαη. οἱ 2.20 2.80. 
ΒΌΘΙ Π|--Υ, 4. Αὐξ]αρθ, νοι 
ὟΝ. Ἠοσδουβ. δ 3.10 3.60. 

--- ΑΒΔ ]ο. σου ἃ. γδόρθε. 3 Βδπᾶο. 
“ἡ. 8.10 7.80. 

Ὶ. Βαμᾶ. 1. Ἡοέξ. (Βα Ὰ 1.3.) 1. ΑἸΗ͂., νοι 
. Ἠογζϑδοῦβ. υδ 1.580 9.-- 
2. Ἠοῦς. [Βυ0} 8---6.}] 6. Απῇ., 
γῸὴ Εἰ ΒΘΟΠΘΣΙ. οί 1.50 ὃ...- 

2 Ἠορῖο: Βυοἢ ΧΙ---ΧΊΤΙ. ΒΌΟΝ 
ΧΙΝ--ΧΥῚ. 4. Αὐυῇ., νου Ἐ. 
ΒΘΟΉΘΥ. 6 ὠἱά 1.85 1.78. 

-- Αϑτΐθο0}]8. οι Α. ὥσδορθτ. 6. Απῇ,, 
γὺ Ὑ. ἩΘΥΔ6ῸΒ. ὑδί ---.80 1.90. 

-- ἀἀϊλδ]οσαν ἄοθ ογδέοσνίθπβ. οῦ 6. ΑὩ- 
ἄτοβϑθι. 8. Δυῆ. μά ----.90 1.80. 

-- σουιδηῖᾶ. οι ἘΠ ὙΥ ΟΙΕΥ. 2. Αὐυῇ. 
«{. 1.40 1.80. 

Τογοπίΐπβ. δυδρον]ο Κοιδάϊρη. Ὑου 
Ο. Ὀπξἰαύσκο. ᾿Ν 
ἘΙ, Βδπμδομθι, ῬΒογγχηῖο. 4. Απῇ., νοὶ 

Ἐ. Ἡ Δ]1Θ6Ι. ο8. δ. 3.40 
“ 2.90. [Ὁ-. ἃ. Ῥυ»1 

Αἄθ!ρμοθ. 2. Αυῇ., νοῦ Ἐ. 
ΚΔΌΘΥ. ὑἱ. 2.40-2.90. 

γοΥΡΙΒ Δομοίἂθ. οι Κ΄ ΚΑ Ρ 68. 4 Ἡρέϊζο. 
1 Ἠοῦς. ΒΌΟΙ 1---Ἴ11. θ6.Αυθ.,ν. ΜῈ 16 Κ 61- 

ΒΟΏΘΙΘΙΣ. ὦ 1.40 1.90. 

11. 

11. 

ΤΙ. 

1. -- ΒΌΘΒΎΨΝ, Υ, ΥἹ. 4. Ααῇ., νοὰ ἘΪ. 
ἊΝ ὄτστ 61. 8 ΑὈ1.9 “ζ.--- . 580-80. 

ΤΠ. - ΒΟ ΊΥ͂--ὉΊ (4. Α8.) ἰὰ 1 Βαμπᾶ 
“4 3.--- 

ῚΠ. -- Βυοἢ Ὑ11--ἼΣ. 8. Απῇ. “41.320 
1.170. ᾿ 

ΤΥ. -- Βαροὰὶ Χ, ΧΙ, ΧΙ. 8. Αυῇ., νοι 
Μ., ἘΪΟΚΘΙΒΟΏΘΥΘΥ. 8. ΑΒ. 1ὁ 
“ζ -. 80 ---80. 

Ἐν. -- Βυοῦ Χ.--ΧΤΙ. 8. Απῇ. 8 ΑρΡέί. ἔτι 
1 Βδυᾶ. μά 9.,-- 

10 ξοξίθε Ζιθγτη γουϑύθιθῃ 5[6}} {ἢ σορυπάΐειπο Ἐχθϑιη}]Ά 70. 



6. βομα!ίοχῖο. 7. οσβομέθάθηθ Ασδσαθθη ΚῸΥ ἄθπ ΒοΒα σΟΌΣΔΌΟΘΙ, 97 

6. Βομππόχίο ἄρ ΒΙΒηοἤιοοα ΤΟΠΡπορίαμδι.. [ρτ. 8. 56}. 
16 Βομαϊ]ίοχίθ ὅ6Υ ΒΙΌΊΪ]ούμθοα ΤΟΟΡποτΐϑπ δα. δἱθίθη ἴῃ ἀθη Κ ΌΔΙ 

Ὀοδίοσ Αὐυβεύϑύνπηρ ΖῸ ΜΟΒΊΓΘΊΙ θα ῬΤΟΙΒΟ ἄρῃ ΖνΘΟΚΘη ὅογ ΞΟΠ 16 ὈΘΒΟΙΑ͂ΘΥΒ 
ΘΕ ΒΡΥΘΟΠ ΘΠ αθ, 1 ΚΟΙΉΘΥ Ὑ οἷ86 ΔΌΘΣΥ θυ Τϑθρκοῖν ἀθ8 ΤΘητοσΒ ψοσρυθὶ θη ᾶθ, ἀνοικ γζίθ 
πα χυδβαύζιοβο Τοχίθ. 816 ροῦθῃ ἄδῃθι οἴῃθῃ δα ἘΥΣΟΒΟΒΘΥ ατσυπά]αρθ τυ μοπᾶθῃ, ΒΌΘΙ 
ΔΙῸ Καὶ ΒΟΏΘη ΖΘίοημθη 5105}. δ ϑιθηᾶθῃ, ἷἱπ ΒΘΙΠΘΙ ἱπΘΥΘ τνΐθ ἄπβοτθι Οϑβίδιἑαπρς 
ψ] ΘΙ ἢν 1π 8101] }160896 66 ΒΟ ΒΡ. ΚΕὐθ ΖΌχΩ ᾿Αὐβάσπθποικ ὑσϊηρθηᾶσα ἡ ΘΒ ΔΥΘπ Τοχί. 
Ὧϊ6 Βομεθχίθ θη 16 818 Βοίσαῦθι οἷηθ ἘΠῚ] οἰύαῃ ρ, ἀϊθ πὰ τι βασγε μοι ἘΟΥΤΩ 
ἂδλβ ὙΝ:ΟΒυσϑίο ἄρθρου ΤΡ θη ἀπᾶ ὔοΥΚο ἄθπ ΟΜ Υ βύθ! 10 Υ5 βονίθ ΡΟΣ Β80}- 
116 ἢ ἴτω Ζιβδυηυθ  ϑηρο ὟΝ ἱβΒΘΉ ΒΒ ΘτῦθΒ Ὀϊοίθῦ; ΤΟΤΏΘΥ σΟσΘΌΘΗΘΙ74118 οἷπο 1 ἢ 8108 - 
ΡΟ Β:οΟΒῦ οὐοΥ Ζοἱ 86] (16 ἀοο ἢ Κοῖπο Ὀἰβροβιϊοποθι) βουνΐθ οἷ Νϑ τα θη γ οσΖοὶ Ο ἢ - 
ὖἶδβι, ἄδΒ ΔΌΒΟΥ σΘΟΡΥ ΡΒ! ΒΟΉ 6 πᾶ ῬΘΥΒΟ ΤΙ 6 ἢ δ .Ίη 6 Β8ΌΘΙ ΒΘΟΒΙΪΘΟΙ π]λομύϊρο 
Αυπάᾶτγἄοῖκιο οαὐμϑ, Ὅστν. Κατ οχκιβχί. . 

[Ὁ ΠΤ 1] Πρᾶθ Υ. ΜΠΙ11ο0. οι Ο. ΕΟ. Μ ἃ 116 1. 
---, 90. - 

--- ιοᾶο ἔπ  Ασομῖδβ. οι Ο. Ἐ. ΜΔ 116 :. 

ψοι ὅ. ᾿.8ηᾶἃ- 

Ὡοιοϑ Βοο5᾽ ποῖ ῬΆΪ ΠΡΡἾΒ6 86 Βοᾶσμῃ. 
ψου ΤᾺ. ΤΙ μοι. ὑδ. 1.--- 

Ἠοτοδοίύ Β.1---ἸΥ. ον Α. σ᾿ ὑβ6. “(3.40. 
---ἕ Β. - ΙΧ. νοῦ Α. Ἐσίβο!. δά 93.--- 
Πγϑἶλη᾽ ΔΒΠ 6. Βοᾶρθη. Ἄοη ΤῊ. ΤῈ 8]1- ---ἝἔἘ Βοάᾶο ἐϊζν Βοκποΐπῃ. 

Ἠθίτα. δέ 1.--- στοαῖ. “{ ---.-00. 
Τῆπκγάαϊ 405 Β. 1-:111. σου 5. Ὑ 1 τὰ δ τ. ---- Βοἄθη Κρ. Υ̓ΘΓΥΘΑ. ΕΥ̓͂. Υ. σοι (Ο. Ἐ' 

σζ. 1.80. ὟΝ Μα]]1οτ. υὑδ 1.--- 
Ἐϊηχθῃ: ΒΌΘΒ 1, ΒΌΟΒ Π. 16 υμά 1.-- ογαζ. οι α. Κσᾶροτ. ὑ 1.80. 

--- Β. Ὑ-Π]. δου 5.  Ί ἄτι δππ.  γγίπς ΒΠΟΝ 1 ἃ. Π (πα. ΑἸΒ ΔΒ] ἃ. ΒΈΘΙ 
“Μ(. 1.80. ΠΙ α. Υ). γοπμ Κ. Ἠθτῶθαβ. υἐμί 3.-- 

ΧΟΒΟΡΙΟΙΝ ΑΠΔΡΑΝΙΒ. οι ὙΥ. α 6101]. 
ὃ. Αὐῇ. «( 1.00. 

Ὄ--- ---- Βιοῆ 1--ἼΥ. 8. Αυὴῆ. οἱ 1.10. 
---- ΟΙΙΟΥ ΒΘ. ΟΠ Οἐ]Ροτί. (1.10. 

ὕδοϑανῦ ἀθ 061]0 Θ8}11|60Ὠ(.Ἅ οη 0, ἘΠ. 5. ὁ ἢ τὴ 81 Ζ. 
“.. 1.30. 

ἘΘΊοογον ΟΑ Πᾶν. Βοᾶρπ. ψοὰ ΟΕ ΝΥ . 
ΜΊΔΟΥ. δέ --ς.δὅ. 

---.. δάο ἅν. ἃ. ΘΟ ΟΥΡΘΡΘΑΙ ἄο5 ὅπ. Ῥοπι- 
Ροἷπβ. σοι 0. Ε΄ ὙΥ. ΜΆ1] 6 τ. δά ----δὅ. 

"» ΤᾺ ΧΧῚ- ΧΧΤΙΗ. νου Μ. Μ 1161. 

Ουνὶᾶς ΜΟΙ ΔΙ ΟΥ̓ΡΉΟΝΘΗ ἴπ ΑἸΒΎΔΗΙ. Ὑοπ 
Ο. Βύδπρο. δά 3.--. 

ΒΑΙΠαδία ΟλΕΠ παν. ὙοΥβο ὕτππρ. ὍΣ 
ΤῊ. Ορίδχ. μά ---.δὅ. 

---- Ἕ ρδυξυτίμῖη. Κσϊορ. 
“4. ---δ0. 

Βϑιᾶθβ συβδιησηθηρθο. ὠ( 1.20. 
γουρῖ!α ἀποὶᾶθ. σου Ο. Οὐ 1 πῃ. ὦδέ ὃ.--- 

ψου ΤῈ. ΟγρτῦΣ, 

1. γορβο ἄρ Απδρᾶθοη {πὸ ἄρα ΒΟ ΠΡ ΌΡΔΠΟΙΙ. 
[γγυῖκ.}] Τιγυϊοοσθη ΟΥΔΘΘΟΣ ΤΩ οδυτηΐθδ αἀδὸ δὰ Ἡξογδύϊαγη᾽ Ῥοσιϊποιί, βαλθοίδ᾽ ἐξογασα 

5. οαϊάϊ ΑἀοΙ] ἔπ 5 ΟΤΟ βτὴ ἃ ἢ. 

Ορνἱῦχ, ΤῊ... α. Α. ὙΥοἾπ 014. ΟἸτϑβιοσωδίμῖθ 88 βομσ βέθη]οσαι ρου βοροβδημΐθῃ ΒΙΠΌΘΌΣΙΘΙΙ 
Τιδεϊαὐἐδέ. “σώ 3.80 8. 40. 

Αποὴ ἔῃ ὅ Ἡρθεδπ: ἨρΙ͂ΕΙ. ὃ. Αὐῇ. μέ 1.90. Ἐοῖὶ ΤΑ 29 Απῇ. μά ---.-ὅ0, ἩϑΙ͂ς ΤΕ 
ἢ. Αὐῇ. μά ---. 40, ἩοΩιὶ Π1--- 16 ὑἱά --- 60 1.-- 

ἩΘΙ͂Ὶ. Βαρίομπίαβ, ΜΟΙ] θη ἀπ ἘΊοτιΒβ. 
-- 14. Τδοίξαβ, Γϑ ΐϊηπ8, συγ ΐα 5, ἃ] σὲ 8 
--- [18. ΡΙϊπΐπ5 ἃ. 7. [ΔΙΑ ΧΙ το 8. 

Τιγοοϊπίππι μορύϊοπαηι. 

σορ Οἰὐἰΐο δίδηρο. ὦζ 1.30. 

Εγϑίθβ βου ἢ 8δὰ8 ᾿διοίἸβοῆθυι Ὁ] ΟΠ ΘΥΏ 
ἀπ γού ατΖθη Εἰ] δα οσασθη Ὑθυβοῆθη νοὴ ΦΟΠ ΔΉ 68 Κ5ΊΘ6Ὀ 6118. 

Μι γοτιοσθα οι σορ Α. ομδυΡ8 6. δά 1.60. 

111. ἩΟΥΙ͂Ι. ῬΗ πα ἃ. ἃ. απ, γε τανίαβ. 

ΤΥ. ϑοθϑθοϑ πα Ο6]518. 

Υ. Θαυϊηὐ]1 Δ}. 8. 
ΆΑ ΘὉὴ σοί 

18. Αὐῆδαμο, 

Οἰτετοβ μθ 6} 90} ε Θξ τ Πεπ. ϑΠΙϑιθ Ὁ Γ [. ὃ. ] Οἰξεταβ φθἐοΓορηῶε Θῴεϊίει ἐπ εἰπϑοῖποπ 
Θώμε ποθ! εἶπεν (ἰπΙείδαπῃ ἱπ δῖε τ [Ὁ- 
Πεοτοὶ Θἰξοτοῦ κατ ο ἐπ δὲε αἴτε θδι[ο]ορθίε 
Ὁῦπ δτοϊοεΐυν Ὧν. Ὁ. 58 οἰ βοπίεοῖϑδ. “Ὀϊ 
Φ 60. ἐμ 23.--- 5.60. 

ταὶ βονδοιποτἔμποοπ εὖτ. ὈοΥυ] θόποη ϑεΐξοπι 
1. θεῖε: (Οἰπίείιπα ἱπ δίς Θιώ νυ ΠΠεοτοὶ 

Οἰσοτοδ ππὸ δίς αἴξα ῬΡ ΓΟΙορθΙο. ΕΜ 
το Ὁ. ἴατί. δά --. 

10 ἔετξοιε Ζ1|1}6Υπ ὙΘΥβΌθ 0.) 510} [ΠΡ σ2εθεεεῖθεθ ἘΧΘΙΏΡ]870. 



Ἃς Αὐἰδρλθθα συθοβίβομου ἀπὰ Ἰαιοληΐβομου ΘΟΒσ  έβίθ]]1ο τ. 
“΄ 

Οἰεοετυβ τϑείοτὶ  ὅε Θῴτίεπ. 

28 

δικοοοῦ π πο μμυΠῆς Θῴ εἰ 6π. μι διθα  ᾧ. ὃ. 
Ὧθ.. οὔβοῖῖβ Ηχὶ ΤΠ. ἔατ. Θάπῖε προ! (ΟἰπΙοίσιπα τι. 9ϑουδειπουξππαοπ 

- -60. Ὁοπ τοῖ. Ὦτ. Ὁ. 55 εἰβεπίἪεῖβ. μα 1.80 3.40. 
ἃ. ΘΕΙ͂Ε σαῖο Μϑῖον ἀθ βοπϑοξαίθ. ἴατί. ---- ---- ἰπ εἰπιδεῖποι πὶ ϑϑογθεπιουν: 

0. ἔμποομ μἤτῦ. ον] 6 ποπ Θεΐεπ: 
4. “άη Τ,.86115 ἄρ ϑδυνϊοὶἐδα. ἔἴατί. 1. δεῖ: (ἰπίείπο ἱπ δία νυϑοιυτί σπι 

Θώτνιοπι (ἰσοτοβ πος οἰπόπὶ ϑιθτὶβ 
5. ὅεπς Ῥαδουϊαπασαπα, »ο  Ρυἰλάοπυχα δον δέθειίονίξ. ἔἕατί. ὑἱὰ 1.-- 
τὶ Ὑ. ἔἕατί. ὠζ ---- δ. θεῖε: ὸ οτγδίΐοσχο ππὸ Βγαΐαβ. ϑι8- 

6. ϑεῖε: Τὸ πδίυσα ἀδόγατα 1101: ΤῈ σου, πὶ δονθεππιουξπροι ππὸ 
᾿ ππὸ ἄθ δΒηΐοδαθβ ῬΟΒΟΣΌτ͵Ωα ϑὺ τ 8ΊΟΥ χα δ παΙοζεη. ἔατί. «4. 1.--- 

1, 9-21. ἕατί. “έ --α .80. ἃ. οι: Οχϑδίοσ. δοιηπἀποίρεν Ζοχὶ πρϑ 
ἔατί. “4. ----. 6 1. φεῖῖ: 6 τὸ ρυθ]ῖοα. ἕἔατέ. ψέ ---.80. ΘΙπαϊθε. 

ὃ. Β. 6. ΤΠ ΟΡ5 ΒΟΙ ΠΡ Δα Ρθ 6 ο 66}. τ. 1Δ(. ΒΟ} {5 06116}. 
[σγ. 8. ῥ6}.] 

οᾶο5 Βὅπαομοι Ζου 11ὺ ἴῃ 8 ἨοΙζο: 
1. Τοχῖ οπὐδιῦ ἀΐθθθη ἴῃ ἀρουβι  ]ΠΪμοὸσ ΘΟ] Θά οΥ απ 5, τοῦ Τὴ ΒΒ 8188 σ΄ 8 ΘΕ 

ρου ἄθῃ Ηδαρ Δ ὈΒομ ϊ θη ἀηᾶ δὼ Ἔϑτιᾶθ, πορδὺ ἄθη Κατγίθη πᾶ Ρ] ἄπ ΘᾺ; 

2, ἩΠΙΒΒΟΙ οηηϑιὲ ἀΐο Ζυβδυατ ΘΒ. 6]]  σΘ6 πη, ἀϊο ἅϊο ψΨογνοσίαπΩ ἄοχ 
ποκιᾶγο υπύοσυβυ  Ζθη 5011θιι, πορϑὺ ἄρῃ οσ]δαΐογυ ἄθῃ 5Κἴχσθη ἀπ ΑΘ] σοα; 

ὃ. οι αὐ Γ θη 8] ἀϊθ ον ]δοξοπᾶοι Ἐ Υ] ὃ πι 9 1 απ 5.6 1ι, ἀϊ9 αἴθ ψοχθθγυοιίαπΩ 
ΟΥΙ Θ ΘΟ 0. 80]16η. 

2). 815 ΕΥ̓ ΚΊΕΥΠΙ σΘ. ΔΘ. Ζυβδτλτ θη σου θη. ΘΣ δ 116}. 

Ὧϊ0 β'δυβτ! αμρ 50} ΜΙΥΓΚΊΙΪΙΘΩΘ , ΒΟΒ Ι]ΘΥ δ Βρ 8᾽Ὁ ΘΕ.“ ὈΥΪηροη, ἀἷθ ἄθη Β6- 
ἃλνέπίββοη ἂἀον ΟΜ 16 ἴῃ αΐθαοσ ΒΙομίπιασ ἴῃ θυ ΕΠ το απρ 0 ἀοΥ ΑπΒ- 
βιαύταηρ ΘπύροΘ ΚΟΙΏΤΉ θα. ΧΟ]]1Θη, ἰὰ ἂοχ αοδύδιταμρ Ὧ08., Τ᾽ οχύθβ, σὶρ ἀον ἘΔθβαης 
ἂθΥ ΕγκΚΙιδταηροπ, ἀΐθ ΒΟΝΟΒΙ Απιηθσ Καη ρθη 8.18 Ζ Ὁ 88 Τὴ Τὴ Θ ἢ 8 580} β0} 
Ὀἱθῦθῃ, ἔθετο ἀυχοι ἅδε γοτβίδη 185 ἔδτάροτπᾶθο Βοίρδθθῃ, 06 Καχίθῃη πᾷ 
ΡΙὅπθ, ΑΙ ἀαηροι πὰ κίζζοῃ. 

838 ΟΒδυι δ ὑΘΥΙ ΒύϊΒΟΠΘ ἂθσγΥ ΔΙΑΤΊ] ΈΌΠρ 1ϑὺ ἀδ8 χίϑι ον βίο Θίσοῦθ. 808 
ΟΥ̓ΩΒΉΙΒΟΒΘ Αὐΐρϑα ἅἄοθτ ΤΙ οΚοϊΐ 9 ἀυΤΟΙ 8116 ΚΊΘΔΒΒΘΩ “ἀπἃ π800} ἩΘΡΌπμ ὑπ 
ψογνοχίαπρ ἂθι ΠΟΤ Θ 80} ἀΘΥ 15} 8}0]}10 6) ὑπᾶ ΒΡΥΔΟΒΊΙΟΒ ΘΙ πθίτθ ἶω, ἀΌΤΟΝ 
ΕΪΠ ΗΠ ΟΣ ἂον Τιοϊταπρ, ἘΣΗ δ Ἰρκοῖῦ θὲ ἩΘΥΘΌΒΩΘΌΘΙ ἴῃ σϑηΖθιηι 6] 81167 
Βοϊθδέξηιρσκοίν γ οἰμχθίηθη, Ὑ16 816 ἄθσθῃ ΝϑΤηΘη νουρθᾶτρθῃ, πᾶ οτβέθβ Βὃ- 
τα θη, ψΊΣΚΙΪΟῚ απῦθβ Ζὰ Ὀϊθύθα, 86 1}06}8 ἄθϑ ὙΘΙΊΘΩΘΣΒ. 

Ζ.61 ᾽πὰ ΖΨΜΘΟΚ ἀο 1 ΑὐΒρδΌΘΕ βίαια, ΒΟΝΟΙΙ ἄρῃ ἘΓΟΥ ΒΟ ΥΙὐἐ ον Τ᾿ οκΚίαχο 
ἄυχο Ὑ᾽ορτδυταυης ἄον Ζοι γα ροηᾶθη ππᾶ ΒυϊΖοβθη ἩΪηἀοττῆβθθ Ζὰ ΘΙ]ΘΙΟΒΘΤΙ, 
818 ἀἷο στο! ομὰπρ ἀο5 ἘππαΖῖ9 1605 ἀθτορ ἘΠ ΒΟἰ ΙΟΒΚοὶὺ ἄον Μοιμοᾶθ πὰ 
ῬΙϑηιηδβίσο οσνοσχύθπηρ ἀοΣσ ἘΥΡΘΌΙΪΒΒ8Β6 Ζὰ Β10 ἢ ΘΧΏ. 

84) Οἰυλθομῖοῖς ΘΟ 6 1160. 

Ατὐϊδίοίζο] οι (Ααβτ 881), Β5.: ΡΣ] ΟΒΟΡΈΉΏ ΘΗ. 

ΒΘ ΟΠ 668. ΒΡ . ΡΟ] 1 1501}0 Βοᾶσθπ. 
γὸοι Η. ΒΒ ἢ. 

1. Τοχί. 2 Αυῆ.. μά 1.20. 
ὥ, ἨΠΠΜΠΕΙΘ . μά 1.-- 
8. Κοπιπιθηΐατ. 1.1]. 

βύϑὶ 68. 6 υἹέ----. 80. 
Ζαδβ. ἱπ 1 Βᾶ. σοῦ. 
“(. 1.40. 

Εγρἱκίοί, ΕΡΙΚΌΓ (Αὐιδυγϑ]), βίθηθ: ῬΒ110- 
ΒΟΡ 61. 

Ἡοτγοάού ἴῃ ΑἸΒΎΔΝ]. οι Κ. ΑΡ᾿οΒ . 
1. Τοχί. 8. Αυῇ. Μ. Καγχίο α. 4 Ῥ]ἄχπιϑιῃ 

Ἶτὰ Ποχί. σζ 1.80. 

2,8. ἘΓΕΚΙ τ σ6.. 
ἥζ. 3.30. 

Ἠορτοῦοί τι ΑΠΒ Δ]. σου Κα. Αἱομ . 
ῷ, Η1}18}ν. 2. ΑἸ. Μ| 
ΑΡΌ 1.Τοχῦ. μέ .----.80. 

8. Κομππιθηΐ. 2. ΑἸ. 
“4. 1.80. 
Π Τοχύ Β. Μ|Π Ἐ]Η]οίτασρ. ὃ. Α ̓Η͂. μἹ( 2.--- 

Ὥδζαὰ Κομπθπίγ. ὃ. Αὐῇ. οἱ 1.80. 

3,8. ἘγκΚΙ γα ρ6η. 
ΜΊΑ ῷ,. 40. 

ΠΟΙΟΥ. 1: Θάγδδθο, νου Ο. Ἠ ΘΕ ΚΟ. 
1. Τοχίύ. 2 Βάζδμη: 8. 1--12. 5. Απῇ, 
Β 18---24. 4. Αιῇ. Μ|ᾷρὶ ὃ Κασχίθῃ. 76 
“Ά. 1.60. --- Β. 1--24 ἴῃ 1 Βαμᾷ “. 8.390. 

ῷ, ΗΝ ΝΠ Οὗ. 8. ΑἸΗ͂. Μ. Σ881γ. ΑΌΡ. οί ἢ .----- 
ὃ. ΟΠ ΘΕ ΆΓ. 4. Δαῆ. 2 Ἡφείθ. βίϑι σϑὶ. 

79 ἡ. 1.30. Ζυβ. ἰπ 1 Βᾶ. μοῦ. υά 3.--- 
ΤᾺ] 5 ΡοΥβίομῦ (ΔῸΣ αἰτοῦ) ὧδέ ---ὄ. 08, 

10 ξεῖϊῖέο Ζ|Π}Ὰ6Γ} σϑυϑύθ θη 510} ὮΣ σοδβιειάῖθιπα ΕΧΘΙΏΡΙ]ΔΙΘ. 



8. Β͵οΒα]οΥδαβρϑΌθῃ. 

ΗοοΥ. ΠΠ: Πίδα. ον Ο. Ἠ 65 ΚΘ. 
1. Τοχί. 8. Αυῇ. 2 Βάοδῃ.: Β. 1---18. --- 

Β. 14-4. Μὶ|ὶν8 Κοιίθῃ, 6 “ζ 3.--- 
Ἐ. 1---24 ἰῃὰ 1 Βεδμᾷ ὑζ 4.--- 

ὦ, ΗΠ ΒΟΥ. ὃ. ΑὐΒ. ΜΙ Ζϑ}]γ ΑΌΡ. “ά 9.--- 
ἢ. Κοπιπιθηΐαγ. 2. Ηθεῖθ. βῦϑὶ ἢ σοᾺ. 

1. Ηοε. 8, Αὐῇ. μά 1.60. 
2, Ἡοῆ. 8. Αὐῇ. μά 1.90. ᾿ 
Ζαβϑιηθη ἴῃ 1 Βᾶ. 8.Δ τῇ. μο6Ὁ. υἱέ 8.40. 

Πιιοΐδη (Αὐδυν8}}}), βίθῃο: ΡΒ Ἷ}ΟΒῸΡ ΒΘῈ. 
Πιγϑῖδο Αὐβρονϑθ Ἐθᾶθη. δορ Μ. 
ΕΟ ΘΙ ΒΟΏΘΤΟΥ. 1. Τ611. Τοχί. οἱ ---.ο8θ. 
ἘΠ ΤῸ] ἘσκΙσπκο. 0. 80. 

ΜΆΓΟΝ ΑὙΓΟΙ ΠΝ (ΔΌΒυγ8}}), βῖθηθ: ΡΆ110- 
ΒΟΡὮΏ ΘΗ. 

ΓΡΙΜΙοκορ Ομ. Αὐϑνϑῆ] ἃ. ἃ. συίθομ. ῬῺ]]. 
ΤΟ: Αὐγὴ] δὰ8 ΡΙδαίο. σοῦ Ο. 

τ ΟΙΒααΣ 618. 
Αὐϑρᾶῦο ἃ. Τοχί. ὃ. Αὐυῇ. ν. α τᾶπ - 

νν 8]. “2{1.80. οππ θ8 Υ. “Ζ41.60. 
Αυβραῦθ Β (Ομ Δροϊορῖο, Κυϊοι 
πᾶ Ρχοίαροσδθ). Τοχύ. μά 1.40. 
Κομπηοηίγ. οί 1.40. 

11. ΤῸ 11: Αὐβνδῃ] δὺ8β Ατ᾽βίοίθίθβ πα ἄθαι 
ὩΔΟΒΟΙσοη θη ΡΏΪΟΒΟΡΉΘΩ (Αυίβιοίθ]θ8, 
ἘΣ Κιοί, ΜΜδγοὰβ ΑἙΥΘΙ1 8, ΕΡΙΚασ, ΤᾺθο- 
Ῥῃγϑβῖ, ΡΙαὐδσοι, μποΐϑη). Τοχί. “{1.920. 
Ἐοπιπ θη 8 Γ. ν᾿" 1.90. 

ΡΙαίοηβ ἀροϊορίὶο α. γίΐοι πορδὸ ΑΌΒοΒπ. 
8... δάσο ἃ. γτηροβίοι. ὕ οι Ε' Ἐἢὶ ὅ 5 ἱ 9 61. 
1. Τοῖς Ν Αὐϑ εἰ σϑῃ. “έ ---.80. 
ῶ, ἩΣΠΙ͂Β οὗ. ὑἱὰ 1.--- 
ὦ. Κοιμη ἢ Γ, δύο 2,8. ἘγΚΙδταπβοπ. 

56}. “δά ---.80. ΟΝ 
[--..--] Διυβινδῃϊ, βῖϑθο: ὮΙ] ΟΒΟΡ ἢ 61. 
ΡΙατΆΓ ἢ (Αὐδϑτν 8 ἢ), βίθηθ: ὮΣΙ ΟΒΟΡ Ὦ 61. 
ΒΟΡΒΟΚΙοΝ᾽ Ττιαρδάϊοη. ὸπ Ο. Οοπτϑαί. 

1. Τοχῖς: 1. Απὐΐμοηθ. 3. Αὐῇδρ Μὶ 
ΤΙ610114. οἱ ---.20. 1Π. κῦπὶε δδαϊρα. 
2. ΑἸ. μέ ---. 80. 11. ΑἰἴδΆ. “Μά ----δ0. 

᾿ πρχὲ ἔ α. ΠῚ Ζ5.-560. ὠμά 1.10. 
ῶ, ΗΠ ΒΗ. 3. Αὐυϑ. οἱ ---.70. 

ΒΟΡΒΟΚΤΟΒ᾽ Ἐταρθάϊοπ. οι Ο. ΟοὩ ΤΆ. 
ὃ. οπεπθηΐαγ: 1. Απξΐσοπο. 2.. Αὐῇ, 

--.10. 1Π. Κὔπὶς θέϊραβ. 2. Απῇ. 
“δ. ----ἶθ. 1Π1. Αἰλ5. υ --- 80. 

"ὃ. ΕΥΚΙγπ πα σ θη (ΕΠ ἔβη θυ α. Κ Ογατηθη δῦ 
Ὁ. ΠῚ Ζα8.-ρ99Ὁ }. 

Ταδορη ταδὶ (Αὐϑι88}), 8.: ῬΏΠΟΒΟΡ ΒΘᾺ. 
ΤΗυκ γαάϊάοι ἱ. Απϑν. γου ΕΗ. 8 η 89. 
ΨΥ ὡ. Αὐῇ. ΜῬ|ὺΤΠ1610114 ἃ. 8 Καζίθιε. 

ῷ, ἩΠΊΒΗ. Μι ΑΡΌ. 1. ] 

1,60. 

Τοχῖ. υκ --οἴ0. 
δι. Κοιμπιθηύυ. 1.60. 
Αὐδρδθθ ἴῃ 2 ΤοΊθη: 

1. ΒΤ---Ν. δι. Τοχῦ. σά 1.40. Ὁ. Κ οὰ - 
Τὰ πη δ 8 Γ. οὔ, 1.--- 

ΤΙ. Β Ι1--ΨΊΠ. ἃ. Τοσχί. 3. Αυῇ 1.10. 
Ῥ. Κοιι χη θη δῦ. δά 1.-- 

ΠῚ. Ζοίιίαοι, ΝΆΙΘΏ ΟΣ. ἃ. Κατίθῃ, 52. 
Ῥοιά. ΤῸ]. 3. Αυῇ. οἱ ---.δ0. 

Π Τοχί Β. Μ|ὸὲ Εἰη]οὶυ. 3. Αὐῇ. μά 2.80. 
Ῥθαζα Κομηθηΐγ. ὧδέ 1.60. 

ΧΟΒΟΡ ΟΠ, ΑΒ ΝΙΝ ἰΑὔαδυτ. οι α. ΚΟΥ. 
1. Τοχί. 6. Αυῇ. Μι Καγίθ α. ΡΙδπθη 

ἴῃ Τοχὺ. οί 1.80. 
ῷ, ΠΡ Ι οὕ. 8. Ααῇ. 

Μὶ|τ ΔΡΌΙΙάσπ σοι. 

φ ἃ. Βτκιβταπβθμ. 
“4 

 ---.80. 2.8, ἘΥΚΙΒΥ ΠΗ 5Θ6Η. 
ΡᾺ Κοπιπρηΐί. 5. Αυῇ. φ, Απῇ. ΝΑ 1.80. 

“4. 1.0. 
{᾿ῚἸοχὺ Β. ΜἘῖίε Ἐϊη]οθ. 6. ΑὐΒ. μά 23.--- 

Ὥδζαὰα Κοιποηΐαγ. ὅ. Αὐυῇ. οὶ 1.80. 
Ὑθγίοσθησι. μ((. 1.90. 

------ἔ ΗΠ] Ἶ κα πῃ Αὐδν Ἀ}}}. Του α. ΚΟΥ ΟΕ, 
ἘΠ. Τοχύ. 4. Αὐϑ., ΜΙ Κασγίθ α. Ρ] ἄποροι 

χα Τοχί. ὑἱί 1.80. 
9, ἃ. Ἰοπο}. ΜῈ Ἐϊη]οίϊαπρ. ἢ. Απῇ: 

---- ΘΠ ΟΥΔΌΠἾθπ ἴῃ ΑἸΒΉΆ.1. ὙοΣ 
8. Βδβίροσ. 
1. Τοχί. οἵ 1.--- 
ὃ. Κοπηοηΐδγ. βύοὶ ρμοῖ. “ ----.80. 

Ὅ) Τιϑτοϊη ποθ ΟΠ ΓΝ ΦΙ]1Θν. 

ὕδοϑῶν, ΘΠ ΒΟΥ Ἐσίορ. σοι Ἐ'. Ἐ' ἃ στ 6 τ. 
1. Τοχί, 

11 ΑΌ. μά 1.80. 
Ἐ2, ἨΠΙ ΒΗ ΟΥ. 6. Αὐῇ. 

Μι ΑΌΡ. ἰπὰ Τοχί. 
“ά 1.20. 

ἃ. οππιοηΐ. 6. Ἀπ. 
“. , 

2.38. ἘΥΚΙΒΥ 561. 
“4. 3.40. 

ΑὐὸΒ ἴἰπ 2 Ἠοένθη. 1. θεὶς (Βυοὶ 1---4). 
ῷ. Ἡσοε (ΒΌο68 58---). 16 ὠμά ---.80. 

] Τοχῖ Β. Μ. Εϊη]οῖτα. 1. Αὐῇ. ζ 2.--- 
δα ΚομθηΐΆΓ. ὅ. ΑπΗ͂. μ( 1.60. 

Αὐβδῃ] νοὰ Ε΄. Ε ἄρποΣ τὰ 
Ὗ. ἨδΥπ6θ)}. 
1. Τοχί (Β). Μπὶ Ἑϊη]οϊταπ τ. 8 Κατχίθῃ. 

»»-----.ἡ 

ΟΞ ΚΟ πδπίαν νοῦ Η. Μίοδδ. 1.60. 

7. Αὐϑ. Μ|ύ 8 Καγίθῃ υπᾶ. 

᾿ ΄ 

ὕδοβσ, Βύγρουυΐορ. 6 Ἐ' Ἐ ἃ σ ἢ 9 Υ. 
1. Τοχῖ. 2. Αὐυϑ. Μὶὲ 8 ΑΡΡ. α. 2  ατῖϑι, 

σέ.- 1.600. 
2, ἨΠΠ Οὗ: βίθηο 6 411. Ε σίθα. 
ὃ. Κομπιθηΐδγ. οί 1.20. 

[-- Μγδείοσθαοη σὰ Οδοβδύβ Κοττη. 
ΑΌΘΥ ἄρῃ 9811. Καίορ ἃ. ἄθπ Βαγροσσυΐοα. 
ὅ. Αυῇ. 0. 

Οἴδοτοβ σα Πίπαν. Βοᾶθη α. Βοᾶἂθ ἀ6 ἴπ» 
Ῥοσγῖο. σοι Ὁ. 5 ἔθ στη 8 1. 
1. Τοχί. ὅδ. Αὐῆάαρο. Μὶ ΤΙ 6104 παπᾶ 

1 Κατίο. “( 1.10. 
2, ἨΠΠΒΗΘΙ, 8. Αὐῇ.} 

“4 1.320. 2,8. ἘτΤΕΙ πη 6. 
Ἐ8. οι ΓὩΓ. “. 1.80. 

ὅ. Δυῇ. μά ---.90.} 
] Τοχύ Β. Μ. Ἑϊηϊοῖς δ. ΔΑυῇ. “4. 1.8. 

ὍδζΖὰ Κομθηὐαῦ. 4. ΑἸιῇ. μέ ---ο90. 

. 

19 ἔεξέοη ΖΠ}ῸΓΠ} γουβίθη θη 510} ΠΡ “96 ειαάσδεαθ ΕΧΘΙΙ}]Δ76. 
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30 Α. Αὐβρδῦθη ρυθοίβομοσ 

Οέοογοβ Βοᾶρ ἢν 5. Βοκοῖὶπὸ ππᾶ Βοᾶο ΠῚ 
Ατολΐδδ. ψοῦ Ἡ. Η ἅπ596]. 
1. Τοχί. 2. Αὐῇ. υὑκ ----80. 
“Ὁ, Κοπρμθαθαχο, Μὶξ Ἐϊη]οϊναηρ. 3. Απῇ. 

----- Βοᾶοη ἔτ 60. Πἰραγῖτιβ ππᾶ ΕΠ ἄθῃ 
Κῦὐπίὶν Βοϊοίαγαβ. οι Ο. δέοι δ. 
1. Τοχί. κά ----00. 
. Κοπεοηίαγ. Μ|ΡεὑΕἸπ]οίταηρ. δά ---. 60. 

--.-- (Ὁκἷο πιλὶοῦ ἄο βοποοΐιΐθ. ΟΣ 
Ο. Υοΐ:λβοι 6] 8. 
1. Τοχί. 9. Αὐῇ. ν. Ρ. ΘΒ 61. “δά ---.60. 
8. Κοππιοπ δ. δίϑιτ σΘ. ὑἱά --- .ὅ0. 

---- ῬΡΕΠΙΟΒΟΡΗ. Βομτ  ρη ἷπ Απβπδϊ. 
ψοῦ Ο. ὟΥ᾽ οἰ β 6: 7918. 

ἘΠ. Τοχί. ὃ. Δυβῇ. μά 1.600. 
κῷ, ΗἩΠΙΒ. 9. Απῇῆ. . 

«ἱά ----.60. ῷ, 8. ἘτΤΕΚΙ γα Κ6 1. 
ἘΦ, ἸΓοομΐ. 2. ΑπΗ͂. (Ἐῶ. Απῇ. 1.00. 

“( 1.-- 
“ππ- ὙοΥΥΐπ θη. ΒΟΟΘΒΊναυ. γου Ο, Βαται." 

1. Τοχί. οἱ 1.20. 
ἃ. Ἰζοπιπιθλγ. οἴ 1.40. 

[----Ἰ ΑὐΒρ6 0. Βεΐοίο δ8 ΟΙοτΟ ΪΒΟΒΘΥ 
Ζοῖϊΐ. Ὑὸοὰ Ο. Βασαϊ. 
1, Ἰοχί. 8. Ατπῇ. ΜΠ 1 Κατίο. κί 1.80. 
͵, ἨΪΠΙΙ ΒΗ. αὐοὶ σ0 ἢ. “μά --α.60. 
ἃ. οι θηῦλν (νουκᾶγζίο Ατιβρ.). ὠζ 2.40. 
Ἐοιπιθ (θεοί οσίθ Ατπιβραῦθ). Μ|Π 

ἩΠΗη]οἰ παν. 
Ι. Ἠοῦυῦ: Βεῖοῦ 1--ΟἹ. δά 1.80 2.90. 

ΤΙ. ἩοΥς: Βιίο 62---114. “ί 1.00 23.--- 

Ἠογαίΐϊηβ, Θοάϊο!ίθ. οι α. 5 ΘἈ ἱτα τὰ 61 - 
ΠΣ ΣΙΝ": 
ι Τοχῖ, 8. Αὐὴ. Μίὶ Κατίϑ ἃ. ῬΊβη. υἱζά 3.--- 
8. Κοπιθηΐῆγ. 2. Αὐυῇ. μά 1:80. 

Πνῖπβ, Βδιΐδομο Οσοβομί οἷο ἱπὶ ΑἸ5ΖΠ 6:6. 
νοὶ Εἰ. Ἐ ἄρ Θ᾽. 
1. ον συοίίο ρα πΐίβομο Κυΐου. 

ἘΠ, Τοχί. 4. Αὐῇ. ΜὶΕὶ 4 Κασγίϑῃ. ὠζ 2.--- 
9, ἨΠῚ ΒΗΘΗ͂. 9. Αὐυῇ. ΜΙ Ζϑη1γ. ΑΌΌΙ11ᾶ. 
τὑὴᾶ Καχίθ. (Ζα 1 τι. ΤΠ). ὑά 3.--- 
8. ΚΟομππθ. 2. Ἡρἕϊο. 
Ἱ. Ηοῦο: ΒυΟΙ 31---99,. 8. Αὐυῇ., ὠ{1.20. 

ΤΙ. Ἡοῦς: ΒΌΟΙ 38---80. 3. Αὐῇ. μά 1.40. 
ΤἼ Αὐθ 88} 8ὰὺ85 ἀορογ 1.  οΚδᾶο. 
1. Τοχί. 2. Αὐυῇ. μά 1.60. 
ῷ, ἘΠῚ ΒΗΘ. 2. ΑὐΗ. (σα 1 α. 11). “( 2.--- 
ἃ. Κοιπιηθπῦ. ΒΌΘὮ1---1Ὸ. 3. ΑἸ. “.1.60. 
ψονικάτνχίεο Δυθν Δ} δὰ8 ἄφρΣ 1. ἃ. 

8. θ οΚδᾶο. 

1. Τοχί. 3. Απτυἢῦϑ. ἐμά 8.90. 
9, ἩΠΙῚΒΙοΥ. 2. Αὐυῇ. οά 3.--- 
8. Κοπιπθηΐαγ. 1. ἘΓΟΣς. ΒΌΟΘΙ]---10. “1.40. 

ΤΠ. Ἠοῖι. Βυσῇ 31--80. κά 1.00. 
ἘΑΌΒΥΘΩΙ νοῖ Εἰ. Ε ἃ σπιοτ τι. . Τ᾽ ΘῸ ἔθ Υ. 

Τοχῦ, ΚΟΠΙΠΙΘΗΆΥ. [{{π ὙΟΙΡ.] 

πᾶ Ἰαἰοὶ ἰθομοσ δομσ  ἰβίθ]]1ΟΣ. 

ΝΟΡΟΒ᾽ ΠΟΌΘΗΒΘΑΘΒ ΓΘ πη δοι πὶ ΑἸΒΎΓΒΕ]. 
Μοῦ Ἐ' Ἐ ἀ σ ιυθΥ. 
ἈΚ ἥοχί. 6. Απῇ. Μ. ὃ Κασίθη. δά 1.--- 
2, ἨἩΠῚ ΒΗ οΥ. 6. ΑπὴΗ͂. “ 

Μῖὶ ΑΥΘΠα, ἱ ΤΟΣΙ. 9.3, ἘγκΙ τη ροα. 

ἘΦ, οι οἷ. ὅ. Ατῇ. ϑ 
Ν 68.υγζ---.90. [Ὁὕ.ἅ.Ρχ.] 

νὰ Ἰοδ ΟΡ ΟΒ9π ἴῃ ΑΒΜ ΔΗ]. 
Μ. ἘΠῚ ΟἸΚ 61 ΒΟ ΘΥ͂ΘΥ, ᾿ 
1. Τοχί. 6. Αὐυὐἶδαρο. οί 1.30. 

ῷ, ἨἩΪΠΠΠ ΒΗ. ὃ. Αὐῇ. 
Μ. ΑἘΌ114. ἴτὰ Τοχέ. 
σά 1.30. 

ὃ. οι θεηΐ. ὅ. Ααῇ. 

Δ᾽... 

8. ΕΥΚΙΤ ἢ 561. 
.20. 

Ἡδεζουθποι. 4. Αὐῇ. πιο ἢ σθΒ. τύ ----. 80. 
Ι] Τοχί Β. Μ. Ἐϊηϊοίίρ. ὅ. τῇ. μά 1.3. 

Ὥδζι Κομπρηΐδγ. 5. Ααῇ. “1.40. 

ΒΑ] πε ΟΕ ΠΏ 8Γ. γουβομνῦσαπξ. ψοπ 
Ο. ΒύοστΩ 8 88. 
1. Τοχί. 8. Αυῇ. Μ|ίὶ Καγίθ. ἐκ ---οὔθ, 

9,8. ἘτΕΙγπηροπ. 2. τῇ. τέ ---Οὐὔθ. 

--- 7Ζαραγίπίη. Καὶθρ. οι Ο. 5 ἔθ στὰ 8:1. 
Τοχί. Μ|ΡΟΙ Κασίο. 

Τδοΐτην᾽ ΑΠΠΆ]ΘΗ ιἷ. ΑἸΙΝῊ. πι. ἃ. ΒαύδλγοΥ- 
δικίδπα πηὺ. Ογ 1115. Τ οι Ο.. Κὶ ὁ ὁ αὶ τὸ 8 π τι. 
1. Τοχί. ΜῈ͵|ὲὶ 4 Κατγίθῃ τι. 1 ϑδιδζωτζη βίο). 

9, Αὐῇ. ὑά 3.40. 
ῷ, ΗΠ ΝΗ οὕ. “{1.80. ᾿ 

Φ .Φ 

2,8. ΕΥ̓ΚΊ πη 50. 
“ί 8. Κοιμιοηΐ. 2. Ατπὴ. 

“μέ 1.40. 
Αὐβρδῦὺθ ἴῃ 2 ΤΟ Ι]ΘῈ: 
1. Απὐη. Β. 1--ὅ. 824) Τοχέ. 23. Απῆῇ. 

“ά 1.30. Ὁ) Κοιηταθηῦδυ. 2. Δυῆ, 
ὦ 1.-- 

11. Απη. Β. 11---16. ἩΠΒβίοσίϑῃ Β. ΕΥ̓. 
ἃ. Τοχί. 3. ΑἸῇξ. ...1.-. Ὁ. Κο- 
ΘΙ. ὑδέ ---80. 

11]. Ζοϊιειαῦοι, Ν διαθανθχα. ἃ. Κ ασῦ., Ζ. Ὀ618 
ΤΟ 16 ΠΝ. ᾽κ --οδὐ. 

--- Δρτίοο]δ. γου Ο. ΑἸ ΘΕ ΌΈΌΓΤΩ. 
1. Τοχί. υἱέ ----Θ0. 
ῳ, 8. ἘΣ ΕΙ πο. βίο σοι. δά ---.- 80 

--- δοτιδηΐᾷ. νοι Ο. ΑἸ θη ὈΌΤ ΚΡ. 
1. Τοχί. 3. Απῇ. Μὶ Κατίθ. δά ----θ0. 
9,8. ἘΓΚΙσ προ. βίοι σοι. “ά --- .80. 

γογρῖϊν Δομποὶαο 1. Ατιδτν. σοι Μ. Ἐ160Κ9]- 
ΒΟΒΘΥΘΤΧ. 
1. Τοχί πιῖϊΐ Εἰπη]οϊ πῃ. 

Καγίο. οἱ 1.40. 
Ἐδ, Κοπιπιθηΐδγ, 4. Αὐῇ. ἱ 1.80. 

4. Αὐαῇῦ. Μὶὲ 

Ὁ19 ξεξῖει ΖΠἾ τη γϑρβίθιθηῃ 510} {Ὁ σοριαπέθια Εχθμ ]Ά 0. 



Β. Ζιι ἄθσθῃ ρτίθο βοῦθη παπᾶ 1αἰϑιβοιθα Ομ σ  ἰβέθ σα. ΑὈΒΎΔΗΙ. 31 

Β. 7 ἄθῃ ρου θομίβομοι ππᾶ αὐ ο  Ί ΒΟ θη ΒΟΙΥ ΒΘ] ΠΘΤΗ. 

ΑἸΒΉ ΔΕ]. 

1. Ζὰ ἅδῃ ΦΡΙΘΟΠΠΙ ΒΟ Θα. 6} 15 16116 01]. 

ἈΘΒΟΆΥ18 8. 
Ὀϊπάοντ, Οπ11}., Ἰοκίδοθ. ΑΘΒΟΒ ]ΘΌΙΑ. 

Τιοχ -8. 1818. , 16.-- ᾿ 
ἘΪομύοΥ, Ῥ., σὰν Ὁταιλοθατρθ Ὧθ5 Α. ΡΥ. 8. 

1892. Μ΄ 8 0. 
ΟΡ] 81, Ἐ., Ῥχοῖθρ. σὰ Ὁ. Τταρδαΐθῃ. 

ὅτ. 8. ἴ869. ͵ΐ 8.-- 
Αὐἱδύϑ τ 5. 

Τὰᾶάνίοι. Α., ἀντ Ἠόμιθσ. ΤΟΧΌΚΥΙΕ. 
4. Π6]6. φΓ. 8. 1881,88. ἱί 38.-- 

ΑτὶβῦονΡ 8168. 
Μ{Π1ῸὸΡ-ύυ πη ρ. Ατ΄ α. ἃ. ἰδίου. ΚΎΕ. 

στ. 8. 1818. οἱ 16.-- 
Βοοιο 1, Α., Βίπαϊοι Ζ. τ. ἃ. ἄθῃ δἱέθα Ἐτ- 

ΕἸδΥΘΤα ἄθε8. 1. ΤΙ]. στ. 8. 19.232. “ 8.--- 
Ζδοπο, Κ, α16 Ἡδηαἀβο ει θα τι. Ἐ]ΔΒ56 

ἄογ Αὐ᾽ϑίορ ΘΒ βομο θη. ΚΟΥ. 8. 1889. 
“. 6.--- 

Ατὶ δύο θ] 68. 
Ἠοεἱΐχ, Ἐϊ., ἀϊθ σοσϊοσθαθα δου θα ἀθ8 ΑΤ. 

186. μέ 6.-- ΕΎ. 8. 
Βα σΟΊΙ]1οΟΙ. 

ἨΪΠ6τ9 ἘἙ,, Βοἰτᾶρο σ. Τοχύρϑβοι. ἅ. δ. 
ΒυκΚΟΙ ΚΟΥ. στ. 8. 1888. μά 8.20. 
Ὅτι οὕ ἢ Θ165. 

ἘΟΧΟΎῪΥ., ἀϊο Κσδησυθαᾶθ ἃ. 1)., τα. ἘΠ οβλοδῦ 
8. ἃ. Αηκῖαρθ α. Ἀβομίηϑϑ δι] γϑίοχὺ τ. 
σαονάταϊσι. στ. 8. 1880. ὠζ ὅ.60. 

Ῥχγθιβ, 5., ἱπᾶοχ Θοϑιμοβίμθηϊοιβ., 
1892. ἡ. 10.-- 

στ. 8. 

ΟΙΔΘΙΟΥ. Δ., Ὁ. ἀπᾶ βοῖπιθ Ζοὶθ. 2. Αὐϑρ. 
8 Βϑπᾶορ. ΒΥ. 8. 1888---1881. “δά 80.--- 

ἘΠ γτΆ Ο]10 51 6 ἃ. 
Βοϊχοηδίοϊη, Ε., ΘΟ οϑομιομίθ ἀ. βεῖθοῖ, ἢ Ἑ. 

ΕΥ.8 1896. “« 18ὃ -- 
Ἡ ΘΤΟΙ ἃ 85. 

Οτπβῖπβ, Ο., τΤπέοχβ. Ζ. ἃ. ΜΙναϊδυθθα ἃ. Ἡ. 
Ετ. 8. 1892. “ά 0.-- 

ἩἨδοπίοπΒ. 
Ὀἱπ τον ζ, Μ. Β.., βυυ ϊ Ἡθϑίοᾶθα. 51.8. 

1900. οί 6.--- 
. δ ῥὝΐχ, ΑῸρ., αἸ ΟὟ οὐῖκο τιπᾶ Τὰρο ἃ. ΗΕ. δ 

ἴσου Κοιηροβίζίοι. σύ. 8 1869. υΐ 4.--- 
ἩἨ τ ΘΙ 8. 

Δυῤοηχίοίμ, α., Υ ὅσσ ῬΟἢ σὰ ἄθῃ ἘΓΟΥΏΘΤ. 
Θϑἀϊομέθη. {. ΑἸΠ]., νοὰ Καθρϑὶ. ΡΥ. 8. 
1908. “ά 8.00. 
ἐπβίεν, Θ., ϑυπιον. αὐ. 8. 1908. “{06. --- .-- 
ΤοΟὨ τ ἷπ. Εἰ, νϑυθατα Ἐοταοσΐοατη. οΎ. 8. 
1881. δ 8.00. 

σομτῖπβ, . Α., ἱλᾶοχ Ηοιὰ. Τ,6Χ.-8. 1891. 
“.1 

αἰδάνίοπο, ν. ΓΕ Ἡοταοτ βοῃθ διιάίοῃ, 
ἔτοὶ Ὀοδχθοὶτοῦ γοτι Α.ΒολαΒύθσ. ρ1. 8. 
1808. Κ 9.--- 

Ἡ ΟΙΩ ΘΙ 8. 
ΚΑΙΒΙΠΙΘΙ, Ἐ., ἀϊθ ἘΠΗ μοῦ ἄθγ Οἄγθβθθ. 

στ. 8. 1818. “{.,10.-- 
7 ΒΟοΟΙ6. 6... α16 ἬΟΙαθσίβοῃθ ἘΝ} 42 ΦὙ1}ς 

ἴτὰ ΑἸτοζίστα. στ. 8. 1866 Μ. 10.-- 
Τιοχίοου ΗἨομιουΐόππι, οᾶ. Η. ἘΞ 611}. 

9. γ0]1. 1,60Χχ.-8. 1814.188ὅ. ,Ὸ]. 1. “ά.423.--- 
Ο]. ΤΙ. “καὶ 18.-- 

Γπιάνῖ , Α.. ἀἷθ Ἡοταοσυαδεὺδ 815 γοτχ- 
δἰόχϑηἀνἠ ίβοι ουθ86. ρου. 8. 1898. 
σέ 6.-- 

ΝΟΔΟΙ͂, Ἐ΄., Ηογχλουθοῦθ Ῥδιϑβίθ. 
1908. μι 3.80 8.80. 
ΝΕ ΖΕ ΟΣ. Ἐ'., ἀΪθ ἘΠ ΒΘ Βα ΘΒ. ἃ. Ἡοτα. 

51. 8. 

Οϑαϊομίο. ΒῪ 8. . 1809. δ ὅ.--- 
γΟΙΚι δ... ἀϊΘὙΥ ΟἸ ΒΟΒθη ῬΙΟΙΘρΟΙΆΘΒ8. 

στ. 8. 1814. ζ 8.-- 

Ἰβοοτϑῦθ8. 
Ῥγοιβ. 5., ᾿πᾶθχ Ἰβοοχδίθιιβ. ρου. 8. 1904. 

σά 8.-- 
Τποΐϑῃ. 

Η6]ηι. .Ἔ., 1,.. πλᾶ ΜοαῖρΡ. 91. 8. 1906. 
“ζ 10.--- 18.--- 

Οτδύου 68. 
ΒΙ4Β, Ἐν... αἴθ δἐίάβομθ Βογϑάβδζη κοὶδ. ὃ δύ. 

ὡ, ΓΟΤῚΝ ὅτ. 8. 1. 1887. υἱέ 14. ---- 106.-- 
11. 1892. ὠί 14 --- 16.---ὀ ΤΙΤ1. 1898 
σά 160. --- 18.--ὀ 1Π12. 1898. δ. 12.--- 
ἥζ 14.--- 

ῬΙμπ ἄδηπαβ. 
Εππρ61. ὅ., Ἰοσίοοι Ῥιπᾶδσϊοατη. ΕῪ. 8. 

1888. . 12.--- 
Ρμούΐοϑβ. 
Βοϊίχοπδίοῖπ, Β.., ἄθν ΑἸδαπρ' ἀ08 ΤΙΘΧΊΚΟΣΒ 

ἀθ8 ῬμούΟΒ. Μὶν ὡ Ταΐοϊη ἴπ ΤἸομίάταοῖο. 

ΡΙδῖο. 
ΕΪΠ516., α., ῬΙαίοι πα α16 δυϊβίοιθ 180}}0 

Ῥορύκ. στ. 8. 1900. μά 96.--- 
Τπβηΐ861.. Ο., ῬΆΠοΟΙορΊβομο 5ιααϊοι σὰ Ἐ]. 

]. ΗΘ. Απϊοοῆαβ. ΟΥ̓. ἃ. 1896. “ί 8.--- 
1. Ἠοῖ. Το γϑοόθῃβ. Ῥ᾽δίομ. Ῥυϑϑβὶα 
δίαιο χδύϊοηῖθαβ. οΥ. 8. 1908. οἱ 8.60. 

ἘλΘαοΙ, Η., Ῥ].5 ῬἈΪΠΟΒΟΡάβομο ἘΠπαύνΙΟΚΊ. 
5Ύ. 8. 1905 υἱί 8--- 10.-- 

Εἰζίον, Ο., ΡΙ. ἀϑβοίσθ. Ὀδυβίθθηρ ἅ68 
ΠΤ ἫΝ 8. 1890. “ζ{ ὃ 20. Κοχμχηθη δῦ 
ΖΌΤΩ στίθοῖ. Τοχῦ. ὠά 10.--- 

ΒΟΒηαΐ, Ἡ., Κυϊυβομον Κοχητηθηΐδ χὰ 
Ῥ. Τ᾽ οϑιοί. ροιῪ. 8. 1877. “έ 4.--- 

----.ἕ ὀχορουίβομοσ Κοχησαθῃΐ. Ζ. Ῥ. Ὑμοαϊοί. 
στ. 8. 1880. κί 8.30. 

ἸΟΒΙγῦ. Μ'., νος γοχίχᾶρο ἅροσ ΡΊ. 8. 
1819. ὦ 1.60. 

Ὧ[0 ξεϊέεη Ζι ἤθει νουβίθιθῃ 56 [ἕν σοδιπόξιιβ ΠΧΘΙΙΡ]ΆΤΘ. 



Β. Ζα ἄθῃ στίδομίομθη πὰ Ἰαίθὲηβοιθα ΒΟΠ ΣΙ βέθ σα. ΑΘ ΔΉ]. 

Βα ον ἃ 4 98. 
ἩἨοτρδβύ. 1.., χὰὶ ΤᾺ, ἘγκΙἄγαηροη υπᾶ 
ὙΝοἀοΥΒουβίθ! πη ρσθη. 1. Ποῖμθ. ΒΌΟΘΒΙ 
Ὀ1Β ΕἿῚ ρτ.8. 1592, ὠμά 3.80 11. Β6Ι9. 
Βυσῆ ΥὙ---ΨΊ11. ρου. Κι 1898. μά 8.60. 

δίΔ1}], 1. Μ., ᾳφαδθοδύλου 8 στδχατηϑίζοδθ δὰ 
ΤῊ ροχίϊπιθηίθθ. Αποῖδβ οὺ οοχγϑοίδβ 

“1.60. ᾿οχάχτη οαϊαϊῦ 51. σὺ. 8. 1886. 

85 
Ῥοοίδο οσοχΐοΐ, 

ΖιοΙιἑ ποκὶ, ΤῊ. ΘΠ ϑάθυθης ἄθχ αἰ αὐ 50}. 
᾿Ἑοτηδαάϊθ. συ. 8. 1888. “ά 10.-- 
ΒΟΡΏΟΟ] 68. 
ΡΙΪ, Τῆι, 5.᾽ Π]οείσα. ἘΠῚὴ6 Απβιοραιρ. 

δΥ. 8. 1891. μά 8ὃ.--- 
ΤΠ δοοσνυΣία 8. 
Βππ 6]. 6... Ἰοχκίοοι ΤΘοοχίζθατα. ΡῪ. 8. 

1819. -- 

ὦ, Ζπ ἄσδῃ ]αἰθ ἰβοθ ΘΟ ΠΡ ΒΓ ΘΙΠΘΡΗ. 
Οϑο 8587. ΟνἱᾶϊπαΒ 
ἘΡΟΘΙΪπ ρα. Ἡ,., ΒοΟΒαΙνὀυίοχθτιο σὰ Οβ6887:. 

6. Αὐῇ. συ. 8. 1907. μέ 1.80. 
ἘΚΙοῖΖ, Α., δοβασϑίπ θη. Νοθϑὲ οἷῃθτ 
ΑΔ ΔΙ͂γθ6 θυ δισδθοιβομθη ΒΟΒΟΒγοί θα πρ' 
γου ΟΔ1Π[{|Ρὸπ ἀπὰ Βυῖδηπΐθη. ρου. 8. 1910. 
ἠέ 6.--- 4.20. 

οπρο οἱ Ῥγίϑιβθ, Ἰοχίοου Οδοβαυίδη χη, 
1,6χ.-8. 1885.90. ἱ 18 --- 

ΟΙοθ1ο. , 

δομηιίαί, Ο. ἘΠ, ἄογ Βυϊθίνθομβοὶ ἄθβ (΄. 
 ΡῪ. 8. 1898. μὲ 12.--- 
ΖΙΟΙ ΚΙ, ΤᾺ, Οἴσοτο ἴχη ὙΥ δῃ 91 ἄθν σδῃτ- 
απαοχίθ. 8. 2. Αὐῇ. 1907. μά 1.--- 8.--.- 

Ἡοταῦϊα. 

ἘΧΙ ΘαΓΊ 05. . α., 9. Ἡογδίῖαβ ἘἸδοουβ. ῬΆΪ]. 
Τ{πΐϑτϑ. ρου. 8. 1894, μέ 90.--- 

ἘΟΘΙΙΟΥ, Ο., ἘΡΠορσοιαθηδ χὰ ἩΓ. 8 6116. 
ὅτ. 8. (6 οἱ 8 -- έ γ4.---- Ξ[ᾷ3ΚΝΡ[|| 161]. 
1879. ΤΙ. πι. 111. ΤῸ]. 1880. 

ΜΠΠῸΣ, Τ.., ῳ. Ἡοσδίϊτβ ΕἸ δοοιβ. 8. 1880. 
σἱξ 8.40. 

ΡΙΠ8. ΤΏ,, ἩογϑζΖβίτ αΐθῃ. ΑἸίθ ππᾶ πϑὰθ 
Αὐξεδίσθ ρου ἩἨοτδζίβομο γχὶκ, ρΎ. 8. 
1852, “ζ 6.--- 

οι ἢ ἾΡ0Γ. Εᾶ., ἄδθ ΠΟΥ ΘΌθη. ὅδε 
ἩΒομθη ΤΥΥῖκ βοὶῦ ὅθγ Βοηϑδίββδχιοο. 
δτ.8. 1006. “ 8.-- 9. 

1τιτὶϑ Θοη Βαϊ. 

Καὶ". Ὑ., Βοιὴβ δαγίδίθη. Ὡ8ῸῈ ΤΟΥ 

Θίεδε ἐβεθβογο, πθύτιουθπῷ 21 5.8 Φἱοία- 
ππουρϑολοπ. 5. ϑπε|1. οΥ. 8. 1898. 2.4. 0. 4.80. 

Θίαπρο, Ὁ, ἔϊείπεδ δὲὲ δγξουθι 2ιι 55.8 Ποίας 
ἹποΓρηοοι. ᾳτ. 8. 1899. “μά 3.80. 

ΤΟΙΚΊΘ μα, 4., απδοϑ. δᾶ Ἡθχολᾶθθ 0. ϑρθοῦ. 
ΟῪ 8. 1888. οἵ. 2.80. . 

Ῥ]δτι 8. 
Ποχίοου ΡΙ]Δπίϊ πὶ σΟΙ βου 911 ΘΟπ Ζ816Ζ 

Τιοᾶρθ. ρῪ. 8. 77ηιο]. 1. Ἐ88ο. 1 - ὅ 76 μά 1.50. 
ΒΤΒ6]. ΕὟ., Ῥυοϊθροχηθηϑ 46 σϑϊουῖθιβ 
διαδπἀδθοηίβ ῬΙδαίϊηδ6. 51.".1880. “ζ4.-- 

διάπδηδ. 5., ἄθρσ Αὐέρᾶὰ ἅθν Ῥ]ϑαίἐ- 
ἈΙΒοηΘα Οδπίῖοϑ. στ. 8. 1909. “68 .--- 6.-- 

Τδολῦαβ. 
θγδόροῖν Α., ἄδοχν γηΐαχ υπᾶ ΝΗ ἂοθ Τ. 

8. Αυῇ. ΟΣ. 8. 1882. ο(ἱ 3.8 
ΘοΥθοῪ οὐ θτθοῖ, Ἰϑχίοοι τ άξοατα, Τοχ. -8. 

1811---1908. ἀκ 6Ά4.-- 

ψοτυρΊ1α 5. 
ἘΒΊγύ, ΤΆ., δασοπᾶνοτιθο πᾶ ἘΓοϊταδύροϑβῖθ 

ὙοΥΡΙ5. 1910. υπί 8.60 4.90. 
ὑοιιρᾶγοίϊ, Ὑ. ἴτη ΜιΙυρΙαῖίοσ. ον. 8. 

1815. ὑἱί 6. -- 
ἨοΐπΖ6. Β.., Ὑ ΘΥΡ115 ΘΡ 5006 ὙΘΟΒΒΙ͂Κ, 2. Α τῇ. 

στ. 8. 1908. ἐν 13.-- 14..- 
ΡΊΙαΒ, Ὑ. ἀπᾶ ἀϊο δρίβοβο Καμπβύ. συ. 8. 

18.4. μᾷ 8 
ΒΒ 61. Εἰ ἃπ8 Ὑ.5 Ἐτ ΠΗ δοίξ. ὅτ. 8. 1901. 
“( 4.--- 1.6. 

α811ὰ8 αὶ. (Δ. ,.5 Ἐτ χοῖς, 11. Το1]). 
στ. 8. 1906. ὠΐ ὅ.--- ὅ.60. 

ϑρυϑοῖβθ, 81. 8, 1890. ἱ .--- δοπηΐδρ. Μ., Υ͂. 818 ῬΌ ΚΟ] Βομοσ ὍΣ] ομέοσ. 
τι ο111π8. στ. 8. 1891. μέ 5.-- 

ΜΠ Π16Γ, 1,., ΤιΘΌ ΘᾺ τι Ὑγοο ἅθβ ΟἹ ὲτπι8.,) ἩοΙἄμθΥ, Α΄., Κοτωχηθηΐδυ σὰ Ὑ.5 Αϑῃθϑῖβ. 
ΟΎ. 8. 1810. ὦ 1.20. . 1. τί ὅτ. 8. 1869. ὑΐέ 8.--- 

Υ ΟΥΙΔΘ ΒΥ ΘΓ ΖΘΙ ΟΠ ἢἷ8. γο Β. ((. ΠΘΌΠΟΥ 

. ΚΙΔΒΒΙΒΟΠ6 ΑἸ ουδαταβυσιββ  Βο 8. 

γοϊκβυμαθ. Νραθτθ Οθβοιιοηΐθ 
πὰ Κυπδὺ.  ῬΒΙΟΒΟΡΗΙΘ, 
Τἄπαου- υπᾶ ὙδΙκΚουκυμᾶο. 

ἵπ Ποῖρχὶρς παπᾶ Βου]ΐη. 

ῬΒΥΟΒΟΙΟΡΊΘ. 
γοΙΚον υ βομ  ἴΒ]Θῃχο, 

δύθδ θυ ββθηβομῃδίίοη. Ζαα ΒΙΠἀαμρθύγθβθῃ. 

Ὁπιϑοπδύ πη Ροϑ ὙΓοὶ γῸ 1 γοΥΪΔΡ. 

ΑἸ]σθιάθῖπΘ ρτϑο  1ββθηβομθ, “ 
απ Καυϊύαν, ὥρτϑομθ, Του ῦ 

ΘΗ ρ οπδυν ββθηβομδ δ. 
Ποομίθϑ- υπα 

ΒΘΌταδι: 1911. 
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(. γΥἱοἶσο Ηδηαὺΐομον ππα ΠΘπΘΤῸ ΕΥ̓ΒΟΠΘΙ τ Ρ ΘΠ δΔῈ8 
ἄσμι Θοθίοίο ἀοΥ ΚΙ ΒΒ] ΒΟ Θὴ ῬὮ1]010516. 

Ὅϊο τοΐ δἴμϑη Ἐ Ῥοζοίομβπθίοα  οσκο βἰπᾶᾷ ΝΘ ΘΥβομοίπππρσθα βοὶὺ Απέαμρ' 1910. 

Ὁϊ6 δὰ} οἰπζθῖμθ βοθσι  βύθ!] 1 (Οα 6 Γ᾽ Τὐϊοταϊαϊραίαπροη) ῬοΖρΊ ΘΒ α 
ΒΟΥ ΘΙ 5. 

Αγομῖὶν ἢ ῬΆΡΥΥΌ ΒΟΥ Πρ υπᾶ νοτῪ- 
πϑιᾶίο ΟοὈϊΘίο, τας. σορ Ὁ, 11ΟῈ 88. 
ΖΒ ΒΥ Ο 4 ΗΘ. ὑά 34. --- 

Ατομῖν {τ ΠΟΙ κ ΘῈ 5 ΒΒ ΒΒ Δ. ΝΟΣ 
Α. ιοίοτιο Βουϑαθρ. σὸρ ΒΙοΒδτᾶ 
Ἂ ἄπβο;. 7881]. 4 Ηϑίϊθ. ὠδέ 8. -- 

Νοῦθ ΖΔ γθ ἤμουν ἔν ἀλλ ΚἸΆΒΒΊΒ6]6 ΑἸ 607» 
ὕαπι, ὁδοί οὔθ πὴ ἃ ἀοαύνοϊιο Δ ΤΟΥΔΥῸΓΤ 
πη {ἶἰν ΔΑ σορὶκ. Εσδρα. νοῦ δ. 1]Ό ΤΡ 

. απ Β. ἀοτίμ. Ῥχοῖβ ἔΣ θη δγσδηρ' 
γοι 10 Ηοεθη ο 80 .--- 

᾿Βγχαπίηϊδοιο Ζοὶ ΒογὉ0. Βορτάηἀϑὺ σοι 

, 

Κῶν Και Ῥδόμοσ. πίθου ΜΙ καπρ 
σίϑιοσ ΕΟ σθηόββθθα Βουδαβσοφθορθι σοὴ ἃ. 
Ἠθιποηοτρ υαμὰ Ῥ. Μδᾶτο. Ῥγχοὶβ ἔὰσ 
ἄθῃ Βδαμᾶ σοι 78] 60 4 ΗἩοείθα οἱ. 20. --- 

--.-- (οποτγδισορίθίοσ σὰ Βαμᾶ 1---ΧΤΤ, 
1.99--19008 στ΄. 8. 1909. υδί 21.-- 

ΐο συ ϊθοίβομο πα Το ἴδ 0 1 ὑοΥ ΠΥ 
ππὰ ργδόϊο. Βοασροιῦθέ σοὶ Ὁ. ν. ὟΝ 118 - 
χηονἰὐς- ΜοΘ]]θπμ ἀοΥῖξ, Κα. Κασυδ- 
Ῥδοῖον, ὅ. δοκθογηϑδθθιὶ, ἘῸῪ. 1,60, 
Ἢ. Νοχσᾶϑθῃ, Εσ. 5 αὔβοῃ. 2.4 υῇ. (016 
Κυϊίυν ἄογ αορομνατῦ. Τὰχο Ἐπ ἹΟΚΙΆΠΡ' 
πᾶ ἴῆγχο Ζ161θ. Ηθυϑιβα. νοῖ Ῥχοῖ. δαὶ 
ἩΪπηΘΌΘΣΥΡ. ΤῸ11, ΑΔΑΡ. 8.) “4. 10. ---Ὁ 590. 
“4. 12.-- 

Αὐβ] 014, Α., ἄρον ρυϊθοβίβομο ΑἸοχαπάθυ- 
τοδη. ΝΘΟΒ ἄθθ ψουΐδββουβ Τοαθ ΠΘΥ- 
δα θῦθα νοῦ Ὗ. ΤΟΙ]. δέ 8.--- 10.-- 

Βαχάϊΐ, Ο., σὰς Ὑϑομμὶκ ἄθβ {Πθιβθύζθμθ 
1αἰοίηβοῦον Ῥτοϑϑ. οδί ---.θ0. ι 

Βα ρτγίοι, Εἰς Εἰ. ΡΟ] υπᾶ ΕΒ. ΥΆΡΊΘΥ. 
ἅϊθ Βοηθηΐθομο ΚΚαἰίασ, 2. Αυὔαρο. Μ|Ὲὶ 
1 Τδίθιη ἃ. 1 Κατίθ ἴθ ΜΙ ΘΗ δυ θη σθοκ, 
ῷ ορρο δ οῖα ἴῃ Βομνδυζάχθοξκ, 2 Καγίου 
παπᾶ σοσθα 400 ΑΡΙἀπησϑα υἱέ 10. ---- 13.-- 

ΒΟ ΝΘ] οΥ. α. Εἰ, πᾶ Κ΄ ΝΟΒΘΗΚΊ. συ! θο 180 ῃ- 
ἀϑυίθομο απ ἀθαΐβοῃ- ΠΥ ΘΟΒΊΒΟΙΘΒ ΘΟ ]- 
τῦτγίοσθαοῃ. 2 Το1]9. 
ἜΤ Τ 61]. αὐ ϑοβοῃ- ἀϑαύβομοϑ Βομαϊ νὄσγου- 
Ῥυοη. 18. Αὐϑ., ὈθαΙΌ. νου Α. Κδοσίὶ. 
“46.158 8.--- ΤΙ ΡΟἿ]. Ὀϑαΐβοι- ΠΥ ΘΟ ΒΟ 68 
ΒοΒαϊνδχίοσθαο,. 6. ΑἸΣΙαρο, θᾶτΡ. ΟΣ. 
ἈΚ. ΒΟ ΘΠ ΚΙ. υμί 9.--- 10.80. 

Βἰχί, ΤῊ. ἀϊθ ΒΌσΏσΟΙΘ πὰ ἄθὲ Καμπϑί. 
ΑὐΥοβο].-δὲιύίαδαχ. Τὴ θυθα μα σο. ΖΌτη 

δοςῖκοα ΒαοΏ τ θβθη. ΜΠ 190 ΑΡΌΪΠααμ σθαι. 
“4. 13.- ξ[ἤ18.- 

ΒΙΑΒ, Ε΄.) ἀϊθ αὐθίβομο Βουθαβαχη Κοὶδ. 8 ΑῬύ. 
9. Αυῇ. ὑά 56.--- 04.--- ΙΝ 

ΒΙ πη οτ, Η-., Τϑολ πο] Ομ θ απ ΤΘσυ ΠΟ] ΟΡ θ 
ἄοχ αοπουῦθο ἀπᾶ Καὶ ἀπδίο μοὶ ασίθομθῃ παπᾶ 
Ἡδιηθχη, 4 Βᾶοθ. Μ|Ε ΖΔ} ]σ. ΑΌΡ. «έ. 580.40. 

ο. 5. 14 τ 

ΒδοΚΙ, Α.. ππᾷ Γπιᾶο1} θ΄ 5561. ΒΥ ΘΕΘΟΙΒ6Ι 
βῖθῃο Ἠοῖξιμδιη, Μ 

Βοπδ. ΚΑΙ], πείρατα τέχνης. ὍΌΕΣ Τιθβθῃ 
υαπὰ Ἑγχίᾶσχουη σορ ὈΙσ θη. ἥοΣ 
σθἢ. “ῇ 2 40. 

Βυασ 56}, 6. 7.9 ὅϊ6 Ῥδμδίβ θα ΒΊΒοη θαι 
Ῥτοιβδηρῆοσθα. Μ|ΕΡ 81 ΑἸΒΠα πα σθαι πᾶ 
1 Τλομιαχτιοκίδ οὶ. ὠδά 6.-- 4.-- 

Βχππμ, Η.-, ΚΙοῖλθ Βομσ θη Ηθχϑαβο. νΟᾺ 
Ἡ. Βταπ πη ἃ. Ἡ. Βα]116. ΜΙ|ΞΡὺ ΖΔ σθΊ θα 
ΑΡΡΠἄυπσοι. 8 Βᾶπᾶρ. 1. Βαπᾶ. «δ 10.-- 
“(. 18.--- 11. Βαμᾶ. υἱὲ 20.--ὀ 528. 
111. Βαμπᾶ. οέ 14.--- 11... . 

Οδηΐοι, Μ., νοσϊθθαπροη ὌΡΟΥΣ Θϑβο σηῦθ 
ον Νίαιϊμποσιαδυ. 1. Βαπά. οι ἅδῃ δ] θβύθῃ " 
Ζοίϊθη Ὀΐδ 190. π. Οτ. Μὶλὺ 114 ΕἸ. υπᾶ 
1 ᾿ἰμοργ. Το]. 8. Αὐῆῇ. δέ 324.--- 20.-- 

Οὐπιοπὺ, Εἰ. 416 Νίγβίοσιθη ἄθβ Μίησα. Ἐππ 
Βοίίχερ Ζ. ΘΙ σἸ ΟπΒρθβο 1 οἷο ἄσρυ σὅτ 80}. 
Καϊθουσοὶς. Ααἴοτ. ἀθαίβομθ ἀσβρϑὺθ γῸᾺ 
α. ἀϑ σοι. Μ͵|ΠΡὺ 9 ΑὈΡ14. τι Τοχί υπᾶ 
δαΐ 3 Τ αἴθ] βουίθ 1 Καγίθ. οί 8.--- ὅ.60. 

ϊο οτἱθπία!βδομθη ΘΙ σίοπιθσι ἦτὰ 
χοταϊβομθῃ Ἡοίαθηϊαα. ἀἀὐΐου. ἀθαύβοῃθ 
Αὐδρδὺθ σοι α. ΟΘ σοι. οδά ὅ.--- 0.--- 

1615. Η., Β]οηχθηίατη. ᾿Εἴπθ ) ΟΥΑΥ 61 ΖΌτη 
στίθοῃ. ἃ. Ἰαὐθία. Τμοβδασαβ. οί ὃ --- 

Ὠλοίογῖο. Α., ΝοΚγῖα. ΒοΙῦσ. σῦν σκ] τ πρ᾽ 
ἃ. πϑαοιυι αθοϊεύθα Ρούχ ΒΡ ΟΚΚΑΙΥΡΒΘ. ὠδ.6. --- 

οἴῃ ΜΙ ταβταγρῖθ. 2. Δα. Ὀοβοχοὶ 
σοῦ ΒΕ. ἄπ οι. ὑ, θ.-- {.- 

ΜαίϊζοΣ Εσᾶθ. ἘΠ σβα οι ἀδου ὙΟ]ΚΒ- 
το σίοη. υἱ. 8.30 8.89. ᾿ 

ΠΟΙ ΒΖΟΥΒΙΕΪ, Α. ν᾿, ΑὈΒϑπάαϊπησθιι ΖῸΓ 
τότ 806 ΒοΙλσίοη. δά 6 --- 4.- 

Ὀχίαΐζκο, Κ., τπύουβπομθαησοι ὌΡΘΥ 888- 
σονβα]ῖθ Ἰ αρί6] 408 δι κοι ΒΌΘΒΎΤΘΒΘΗΒ. 
σά 86.--- 

Ἐροῦ. Ο., σὰ ἄργρ ϊβομοι -ΟὙπαθθοι- 
ὙΘΗΘΙ. ἴῃ ΤΟγϊβομοῦ Ζοὶν. δά 1.--- 8.-- 

ΕἸπαπθῃ. Ὦ., Ζοῖῦ απ Ὥδαθσ ἄογ Κυθ βοι- 
ταῦ Κοιίϑομθη Κα!ίαγ. ΜΡΙῸ 1 Βυπμοβσοι δίῖ- 
Βοῆθῃ Τ806116. οἱ ὃ.- - 

αατάϊ πλθβοπ, .), Αὐρτιδίπβ πᾶ βοῖπο Ζ61}. 
ὦ Τ91196. ; 
1.1611.1. Βαμᾷ. “{.10.--- ΤΙ. Βαμᾶ. “12. --- 
Τ1Ι. Βαπᾶ. ὠδέ 8.--- ΖΒδτχ ΘΗ ΡΘΌ. δ΄. 52. --- 
ΤΙ ΤΟΙ]. Δμ υκ.) 1. Βαπᾶ. “40 .--- 11. Βαπᾶ. 
“4. 9.--- Τ7Ὶ. Βαπᾷ. «( 1.---ὄ ῳΖαΒδυαχαθα- 
590. “έ. 34.--- ὔ 

ατίθομίβομο Ῥαϊδορυδρῃῖο. ΜΙ 12 Ὑ876]1Σ 
ἀπᾷ νίθ]θη 1Π1πϑγδίϊομιθῃ. «0. 18.40. 

Θεϊάεη, ῷ., ὑα8 ατἰοε τς ὥταιπα. ἡ] 108, 
Θορθυοῖίεξ, (τρί. εὶς εἰπέπι Ἰδίαπα. 
σζ. 1.60 2.20. 

" 

10 ἔφεῖθη Ζ ογ γουβύθθη 510} ΠΡ φοριιεζδιθθ ΕΧΘΙΙ}]ΔΥΘ. 
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66 1207. Η. δαβρονδηδθ ΕἸθίπθ οισίξίοι, ΜῈ 
οίῃϑοια Ῥοσχίγαϊ αθ]σοῦθ. οδά 8. -- 6.--- 

Ἐθόχοκο, Α., ἃ. Ἐά. Νογᾶάθι,. ἘΠη]δἰἐπηρ ἱπ 
α16 ΑἸτου τ Β 5βθηδοῆ δῦ. Τὐπίοσ Μ|Ε- 
ΜΙγκυὴρ σορ α. ΒΘΙοσῖ, Ἐ. ΒούμΘ, 
Ἐς, ΒΊΟΚΟΙ, 4.1. Ἡοὶρ οέρ, Β. ΚΟΙΙ], 
Ἐ. ΚΟΥΠΘΙΏΔΠΠΗ, Ῥ., ΚγθΙβοβΤΩΘΥΙ, 
Ο. Ἐς ΤΟ 8) π- Πδαρί, Κα. ὅ. Νδὰ- 
ΙΒ 1 π, Εἰ, Ῥοτηΐοθ, Ῥ. γοπαϊδηᾶ, 
5. »εαμὨράθ, Ἐπ. Ι͵π θυ οσϑαβρ. σΟῈ 
Α,αθτοζκο υπᾶ Ἐᾷ. Νοτἄθηῃ. 8 Βϑπᾶορ, 
1. Βαμα: Μοίμοάϊΐκ, ὥρσδοβῃο. Μοίσκ. 
αυιθοῖβομο Τιἰξογαΐασ. σα βοθο Τιλϊοσαΐαν. 
σ. 18.--- 15.-- 
11. Βαπᾶ: Ῥυϊνδίδϊοτε ταθυ Καπαὺ. Ἐ]1- 
σῖοι ἀπᾶ Μυ.ΠΟΙορΊΘ. ῬΒΣ])Οϑορῖθ. Εκδκίθ 
ἊΝ ϑβθηβομδΐοι ἃ. Μοαϊχίπ. “09.--- 10.80. 
11. Βαπᾷ: αυϊϑοβίβομο ἀϑβομβλομέθ. ἘΓ6116- 
ὩἰΒ 150 - τ ὅτ 8οὴηθ ΘΟ οβοβίοηίθ. Οθβομίομεο 
ΟΣ τσ βορθη ἘΚ δίβουχοιύ. ἀὑθοῃ 8οῃθ 
Βιθεϊδα! θυ αοσ. ἘΒδιηβοηθ β΄ δδ581{6Γ1- 
ἰάγαοσ. Ἐρίρυδρῃῖθ, Ῥδργτσοϊορίθ, Ῥαϊδο- 
ΘΠ ΆΡ 16. οῶ. οὐζ 8 ---, οι. οἱ 9.ὅ0. [Ὁ. ἃ. Ῥχ.] 
Α116 ὃ Βάθ6. δυξ θἴῃταδ] Ὀοζορ ο8. μά 38. --- 
οδ. “1 80.--- 

αἰροτί, 6. Ἠδηᾶρυοηῃ ἅἄον ρυϊθοῖ. Κἰδαίβ- 
αἰϊουυτοοσ. 3 Βᾶπαθ. οί 13.60. 
Ἰ. Βαμᾶ. οι Βδίδαεαί ἃ. Τα ϑαδἰτηοηῃΐου ἃ. ἃ. 
ΑΤΆΘμΘΣ. 2. Ααῇ, δ 8. ---- 11. Βαπά. “48.60. 

-- Ο., σοβοβίοπίο απ ΤΟρΡοΟρχϑρῃ16 ἄοὲ 
διαᾶϊ Ἔτη ἴτὰ ΑἸζοσίασα, 8 Ανὺ. δά 34. --- 
1. ΑῬἰοῖ]. μέ θ.--- 11. ΑὈΙΘ6Ὶ], “{. 8. --- 
111. Αὐ.611. μέ 10.-- 

----- αϊθ. χρϑύθοσοϊορίβομθη ΤΠ Θοχΐθη 4685 
συὶθοβίβομϑθη ΑἸζοσίπιωβ. ΜΙ 15 ἘἸΡΌΣΘα 
μπὼ Τοχί. δ. 230.--- 292,50. 

ΟΥδπεμλ δ}, ϊβίουΐβομθ, ἄθυ δ θ ἢ ΒΟΉ ΘῈ 
ϑρύϑδοβο. Ὁαίοσ ΜΙ στ καχρ νου Η. Β] 886, 
Α. 1εύτλδυ, 4. ΟΟἸ]Ἰ πὰρ, α. Ἡοτῖρ, 
Ο.Ε΄Ὁ Ὁ. ΜΆΙ16γ., Φ. Η. ΒΟΒ841Ζ, Ἐσ 
51012Ζ, . ΤῊ ἄββίπρ υπᾶ Α. γΥοϊποϊ]α 
Ἀγθα. σοὸὰ Οα. ΤΠ δη ασΥϑῖ. [Τ᾿ ΤΠΘΏΤΘΥΘΕ 
Βϑμπάαθῃ. ΡΎ. 8. 
1. Βαπᾶά. οι Ἐΐχ. 5.012. 1. ΗΒ 6: ἘΠη- 
Ἰοξίαμρ απὰ Τιϑαίίθητο. ΤΤ. ἩΓΒ 106: δίδγωση- 
Πα ΒΙΘησθ. 1894. 1895. ἴθ μ΄ 1.--- 
ΠῚ. Βαμπᾶ. ϑ' υυΐαχ ἅθϑ δἰ λσθη βδίζοθβ. 
1. Ἠοδ: ἘΠη]οϊίαμσ, Τιϊϊογαίασ, ΤΘΣΆΡΟΥδ 
υπὰ Μοάϊ, αομοτα οί. 1908. μά 8.--- 
[Β᾿οχίβοίζσαμσ ἃ. ἃ. Ῥχ.] 
ΞΌΡΡΙθτηθηῦ:; ΜΙ] 6 υ, Ο. Ἐ' Ὑ., Βγηΐίαχ 
Ὧθ8. Νοχαϊπδῦϊνα πα ΑΚΚαβαύνα ἴγὰ Τιαο]- 
ἈΙΒοθθα. ὦζ 6.--- 

απάοσπηδϑη. Α., ατππαν!β ἄρον Οθβοβίοῃΐο ὧου 
ΚΙ4885. ῬΒΠοΙοσίο. 38. Απ8, υἱέ 4.40 ὅ---- 

ἰναδρίτιοβ ῬΒΠ]ΠΟΙοσοτσατη. 160 ΒΙ]ἀ πΐ856 
ΚΙδ88. ῬΏΪΠοΙοσοπ ν. ἃ. Βϑηδίβθδηοθ ὉΪπ 
ΖΓ αοροηνγατί. ὦ 8.30 4.--- 

Ηδκοι. Ἡ., στδᾶπβ δᾶ οτϊίΐσοα, ἘΠῚ ῬὮΪ]]10- 
Ἰοσίβομβθ ϑϑυλίηδτῖθη το ζΖσαπὶ ΚΘ] 0 5ὺ- 
ΞΟΌΣσδθαΘ, ( 3.80. 

ἩἨοϊπΐοι θη. ἘὙ. Α., Ἰαέοέμβο}- ἀθαίβομθδ πᾶ 
ἀοιιβομ-, ἴοη. Βομαϊν γος. 2. Τ 6116. 
Ἱ, Το]. Τιαἰοί856}-ἀθαίθοιθβ Βομαϊνὄσχίου- 
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0. γι οπερο ἘΓΑομοΣ πᾶ ὨθΌΘΣΘ ἘΥΒοΒοϊπαροπ. 

ῬΆΟΘΒ. 8. Απῇ,, Ὀοδγθοὶίθὲ νοὶ Ἡ, ΒΙ 886. 
Ὑ. ΕΘΘ Ὁ. ὠ46.15 8.--- 11. ΤῸ. Ὥθαΐδοῃ.- 
Ἰα ο ΒΟ 65 ΒΟ α]νγδυξοσ οι. 6. ΑπΉῇ., Ἠ6- 
ΔΙΥΡοΙοὺ νοῦ Ὁ. ὟΥ δ 5 ΘᾺ 61. ἡζ ὅ.15 7.-- 

ΗοΙδῖρ, ὙΥ., ἘΠτου ἄυτοι ἀΐϊθ ὄθθη οἤ 6. 
ΒδΤ απο οΥ ΚΊΆΒΒΙΒο θα ΑἸ οχεϊζχηθυ 
πὰ Βογα. 3. Βᾶπᾶθ. 3, Αὐὴ. μά 1.---- 
[916 Βδπμαθ βἰπα πὰ Ζαβδγησαθα ΚαΌ ΡΘΗ 

δα οχίγδα πη) 98 ῬΑΡΊΘΥ μοάτποκέα. 
ΤΆ. ΒΟΒΧΘΙΌΡΆΡΙΘΥ ἀπγομβοβόοββθη, Ζ. Ἠδμηᾶ- 
ΒΘΌσδ οΒ ΕΣ ΕΔΟΒ ΘΙ σέο. οί 17.--- 

ΗοΥΚοιγαΐἢ. Ἐ᾿, ἄοσ ἙπΠΟρ]οθ. ἘΠῚ Βοὶ- 
ἰγδ8' ΖῸΤ σΥΙ ΘΟ ΐβοι. Μοίσῖκ. μι 8.--- 8..--- 

Ἠοτχορ. Εἰ., ἀϑϑοβι ομέθ πᾶ ϑγεβίοιη ἀθσ τόσα, 
Βιδδίβυοσξαβθπιαισ. 3 Βϑμᾶο, μά. 88.--- 

Ἠοϊδηιδη. Μ., Απριυϑὲ ΒοΟΘΟΚΏ, Τ,6061}8- 
Ῥοβοδχθέραηρ ἀπ Αὐβϑῃ}] δὰ8. ΒΘ Θ᾽. 
ὙΥΙΒΒΘΏΒΟΒΑΙ ΘΗ Θα, ΒΥΪΘ ΘΟ 561. ἘσυιδΒ. 
Ῥχορῖβ. οί 1.--- 9.--- 

ΒΥ ΘΟΙΒ6Ι συν ϑοῆμθη Απραβὲ ΒΟΘΟΚῊ 
ἀπᾶ Τιαᾶο] Ὁ188θη, Ῥίπαδν τι δ ᾶθυθβ 
Ὀοιγθῆθηᾶ. μ. ὅ.-Ξ. 6.-- 

1, Μ., Ῥδιδθορτδαρηῖα Τιϑίϊμα, Ἐχθρ]8 
οοάϊσαχα. Τιδίϊποταγα Ῥμοίοίγρῖοθ ὀχρχθβθᾶ 
ΒΟΒΟΙΔΙΌΖΩ Τηϑχίτηθ ἴπὶ ἀϑῦχη δᾶ. ΝΜ. 1. ὅσ. 1. 
Τὰ Μϑδρρο ὑζ 8..-- 

ΠΡΟ. ὁ. ἃ. Μ. ὙΠ] δ πη9 σοὶ γοσίσδρα 
ΖῸΣ ἀϑβοβίοῃία ἃ. ἀπ Κη ΝΜ οαϊχίμ. μύ 1.40. 

ΠΠο01--ΒΙ ΠΟΥ, Ἐ'., Ῥογίσδικῦν 6 τ. τόσα: ΒΟΉ. 
Μάησθῃ ἄθσ ΒΟΡΆΝ ἀηᾶὰ ἄθχ Κ αἰβουζοῖί. 
Ἐδι ἄθὰ Βομα] ρου ΘΒ. Βογάπβσορ. ΜῚ 
4 Τλομίατποκίδζο!η. 2, Απϑ, Καγχί. μζ 8.90. 

Ῥογίχϑικῦρτο δὰ δύ του ΜΓ 6 Π.6116- 
ἈΙΒΟΛΘΙ ἀπα ΒΘΙΘηϊβοσίοσ ΨόΙΚου. ΜΠ 
ΖοΙυ[ 6] ον Ὀγμηδβδέΐθη ὅοβ ΑἸ ΤΟ ΌΙΩΒ 
ὭΔΟΒ ἴσο Μύάμῃζοη, Μ|ι|ὺ 990 Βα πίββθῃη 
ἴῃ Ἰλοδίαττοκ. Καγχί. “4. 10. --- 

---- τπᾶ Ο. 6]16Γ, Τίοτ- ἀπᾶ ῬΗΔΗ ΖΘ ἡ] ἄθΣ 
δ δῦ τοι Μη σο ἃ. αδιήχηθα. 96 Το - 
ἀτιοἸτ δ 61) στηὺ 1853 ΑἸΌ11. ἃ. 1718 Βοίζοι 
οὐ δαϊοσάθεη Τοχί. ὠ. 94.--- 

Κδοσηύ, 4., Οθβομὶοσηΐθ ἀθβ Β6]1 ΘῈ 156 !}Β0ῃ θαι 
ΖοιίαΙοσβ. Τὰ 8 Βϑπηάρῃ. - 
1. Βαμᾶ. Ὁΐϊο ατπμα]ορσαησ ἄθθ. Ἐ 116: 15- 
χασβ. δά 12.-- 14.-.- 
11. Βαπᾶ. 1. ἨδΙἦτο. Ὁδ88 ὙΥ ὁ561 ἄ65 ἘΠ61]16- 
πἰδυηθθ. οδή. 12.--- 14.-- 

-ἕ ἀἅ1ῖ6 δηύϊκο Τάρθο ἄσχ ΟἸΚαΘ.)6 1 ἴΠΤΟΣ 
ΡΟΙΣΈΒΟΙ. τ. κα] 7611. Βοἀοαίαπῃρ. ὠἱέ 1.90. 

ΚοΙ10.. Ο., Ἰαΐοξπΐβοηο οΙΚβοιγυδοϊορσῖο ἀπὰ 
ψογνδηᾶῖΐοβ. οἥ. 10.-- . 

ΚΙοΐΖζ. Βδίπἢ., Ἡδηᾶρποη ἄθσε Ἰαὐθἑ ΒΟ θα 
ΒΌΠΙΒΕΚ. ΝἝΟΘΒ ἄθβ ν ὅσ. Τοᾶθ μογδθδρος. 
σοῦ ΒΊ ΘΒ. ΚΙοὺζ. ὑζ 4.80. 

----- βίοι. ἀταῃἀζᾷρο αἱ ὑσὅσω. ΜΙ οὕ. ἱ{12. --τὸ 
Και ΟΊ Υ, Κὶ,, ἅ16 Ῥηοίορτδρῃίο ὶ. Ὀ᾿θηδίθ 

ΑΟΥ Οοἰδβίοβυ  βθοΒο ὔίοη. ΜΠ 15 ΤΆ 61". 
ψζ. 8.60. 

----- ἕ νορυϊᾶτο Αὐΐϑϑϊχο. οί 8.-- 7.--- 
ΤΟ δ, Κι. ἀϊο ΑὩρΥο ὧἀθν ἄτοὶ Βαχκίᾶθα 

ΘΌΣ Τα] θα. Ὁγχϑὲ αὐ 6116} ἘΥ10 150} -ἘσΊ 6 95- 
ΘΒοΟΒΙ ΒΒ ΠΟ μ6 Τ]ηΐοσβαοῃ. Μὶ|Ιὺ 4 Κασίθῃ, 
5 ῬΙάμιθη πᾶ 6 ΑὈΌΣ]α, ὑά 10.--- 18.-- 

910 ἔοϊξεοι Ζ|Π}6Γπ νουβύθῃθη 510} ΓὮ σ'ὁ βεν ει ΕΧΘΙΔΉ]ΔΓθ. 



6. ψυϑιοδρο Ἡδιάρσμοσ πὰ πθιθτο ΕΟ  πτπι σ6 1. 

ΠΟΤ ΒΗ. κ. γ ῬΟΡαΙΆΓΘ Αὐξϑϑύζο δὰξ ἄστῃ ΑἸέθΥ- 
ὅτι, γου αι βυγοῖβο ΖΌΥ ἘΠΆΙΚ ἀπ Ἐ6]1- 
σἴοιι ἅἂογ αγίθομθη, 3. Αὐῇξἔι οἱ 11.-- 

1,60, ΕἾ., 16 ρΥ ΘΟ ΒΟΉ -τ τη 80} 6 ΒΙΟρΡΥΔΡ16 
ὭΘΟΝ ἸΠΥΟΥ Η ΟΥΔΙΒΟΏΘ ἘΌτστΩ. ὧδ ἴ.--- 

ΠΟΧΙΚΟΙ. Δι ΒΥ ΠΟ 68, ἄου συ θοΒΊβομοι υπᾶ 
τὐταβοῦθθη ΜυποΙοσῖθ. Τὰ οσθίη χοΐὺ 
γί 16} θ᾽ σίθῃ ἔσθρ, σοι ὟΥ. Η. Β ὁ 5 ΘΟ Ὦ Θ ΤΥ. 
ΜΙ σϑῃ]γοίοηθα ἀὈΡΙ]ἄπσοα. ὃ. Ββϑῃηάαθ. 
1. Βεδπᾶ, (Α--- Εἰ.) “ψ{84.--- ΤΙ Βαπᾶ. (--ΜῸ 
οὐζ. 88.--- 11Π7. Βαμα. (Ν--Ῥ.)} οκ 44.-- 
ΤΥ, Βαπᾶ. 59.---68. Τλοξοχαπρ. (9--- 5:0 .112) 
4946 Τιϊοξογαπρ ὠζ 2.--- (Βογίβοίζα μ᾽ 
ὉΠΙΘΥ ἄρ᾽ ῬΥθβθ6.) Βα ΡΡΙθτηθηίθ : 
1. ΒΥεποβιϑηπ, ορἰνμοία ἄθοσατη αὕδθ 
δριυὰ γορίδϑ ατδϑοοβ ἰοραμπίαγ. ὠδέ 10.-- 
11. Οδτίοτῦ, ορἱηοα ἄθοσαμη. οδά ἴ.--- 
111. ΒΥ ΘΟ Υ,), τουὐῃΐβοηθ ἘΟΒΙΠΟΡΥΔΡΌΙΠΪΘ 
ἄου Οεΐθομθῃ. σοί 1.80. 

ὧτο ΘΒ ετ᾽ 8 εαεχίζοι 868 ἔαῇ. ἩΠΕνεππϑ ΠΥ 
(Θυηπιπαίίεπ. 1{., ὈετΌ. Παρ, θοταιδαίαοθοπ 

τοῦ δ (δ ταῖς τ. ΤΕΣ δαθιτεϊοπ 60 Πππθοπ. 
«ά. 14.--- 16.ὅ0. 

ΚΈΥ, ΤΙ ΌΚΟΣ Κα ἘΘΔΙ]ο παῖ οι, Ὧθ5 1485. ΑἸύου- 
τατΩΒ. ὶ ΟἸ] ]δύδηια. Ν᾽ ΘΟΌΌΘΔΑΙΡ. [8..Δ. Ὁ1].] Ἐχβα. 
ν. 9. α ΟΥ̓ ΓΟΚ Θ᾿ ἃ. ἘΣ. ΖΘ τύ. [Ὁ. ἃ. Ἐτ.]} 

Παάνῖο. Α., Αὐἰβίδυομβ Ἡουγθυῖβομο Το χύ- 
Καὶ εκ 86. ἄθῃ ΕΥδρτηθηΐθῃ ἃὯ605 ὉΙΑΥΤΩΟΙ͂ 
ἀδτροβδίθηῦ απ Ὀϑατίο 110. Νορδὺ Βοληασθη. 
2 Ο116. δά, 58.--- 1, Το 1]. “4.13.---Ὕὄ 11. ΤΟΙ]. 
οἷά. 16.--- } 

ΔΒ ΠΘΙΆΥ. Εἰ. ΑὈΤΊΒ ἄθσ συ 180}. Μοικ. 
Ατὺϑ ἄσχῃ Ἐτατσδβι βοθθα ἀρουβοίζε σοπ 
Βτ, Ῥυθβὶον. σέ. 4.40 ὅδ.-- 

λα, Ὑα., ἀΐθ ῬΘΙΡΊ ΟΠ ΒΡΏΠΟΒΟΡΐΘ ἘΚ ΔΙΒΟΣ 
Τυϊίδηβ ἴῃ βοίΐμρη Βοᾶρῃη δὰ Κοιῖρ Ἐ]108 
ἀπ ἄϊθ͵ αδιξοντατπ νου. Μιδ οἴμον ὕθου- 
Βοίσαπρ ὅθε Ὀοἱάθῃ Βθάθῃ. μ[ θ8.--- 2.-- 

ΠΆΥΒΟΥ., ἘΣ, ατδιησαδῦκ ΟΘΥ σΥ ΘΟ: ΒΟΉΘᾺ 
ῬΔΌΣΥΣ δὰ8β ὅθ᾽ Ῥίο]θιλϑοσζοὶύ, Μ|ὶὶ Εἰϊπ- 
ΒΟΏΙᾺΒ ἄρχ ρ᾽ οἱ ομ σοι σοι Οβέσακ ππᾶ ἂν 
ἴη Ασγρίθῃ νοσυξαβίθη Τηβομχ θη. Τυϑαΐς- 
πη ΜΟΥ ΘΩσο. οί 14.--- 17..---- ᾿ 

οΙ]οῦ. ΑΔ. ἘΠ γαπρ ἴῃ ἄϊθ νουρ]οῖ- 
σθαι θ ατδιασο εκ ἀθχ 1 ἀρ οσυηϑηβομ θα 
Ξρυϑόθθα. υδέ 1.--ς 8.-- 

ἈΠ|50Π. α., αϑβομίομο ἄθε ΑπἰορίοργδΡρΐθ. 
1. Βαπά: 858 ΑἸξοσίατα. ὠδί 8.--- 10.-- 

ΜΠ ΟΝ. Τι., ΘΙ Ομδσθομέ ἀπ ΨοΟΙΚβτθομῦ ἴῃ 
ἄθῃ ὄδιομθη Ῥυονίησθῃ ἀθ08 τύχω ϊβοβοιι 
Ἐδίβοσυσθίοθβ. ὑᾷ 14.-- 

.---- χττ Οοβομίομίθο ἄοσ ΕγΡδοδύ γα ΑἸξοσ- 
ἴα. Αανρλ. ΧΧ. οά 3.-- 

--- 3115 ἄθῃι ρου θο ΒΟ ῬΔΡΥΥϑυτ απ ἄρῃ. 
σέ 1.20. 

Ἰομθθη. ἀ., Ἐθαίθ ἄορ ϑ5ἰδᾶλῤ Αἰμθ ἴτὰ 
ΑἸ ογίαια, σοοτᾶποῦ ὭδῸὴ αὐ ἰβοῦθτα Ἐκ 8- 
Ἰομβᾶονυ. Ὁτηϑτροϊζαμρ ΔΟΥ 1864 οτβοβῖθηθ- 
πθὰ ἩἨθοσίοϊορίθ. μά 16.- 

ΝΙΊΊΒΒοΗ, Μ. Ῥ.. ρυῖθοβίβομθ Ε'θϑίθ ψΟ το]1- 
σιόξοσ Βοάουαϊυμ, τοῦ ΑΌΒΒΟΒΙΒ ΟΣ 
αὐδομθη. δέ 13.--- 18.--- 
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ΝΟΒΟΙ, Ἐἰ., Ονδιμδὺβ υπᾶ Ῥαϊβαδὲ ἴπ Κγσϑίδ. 
την Βοῖίταρ σὰν ΒὙΔὮ ΒΟ οηὐθ ἀθ5 Η δΒ68. 
“ά 3.40 8.20. 

---.-- Βοχιθυΐίβομο Ῥα]ᾶβίσθ. 
ἄοχι Θοηκυηδίογτ, πὰ ΖΘ ἘΡΟΒ. 
9. ΤΆ 61π ἃ. 14 ΑΌΡ. μέ 3.80 8.80. 

Νοτγάρῃ, Εᾶ., ἀϊ9 δοθκο Ἐπυπβίρχοβα σΌσὴ 
ΜΙ. “δ τμαπᾶοτ ν. ΟἸ δ. 18 ἴῃ αἴθ Ζοὶδ ἂθσ 
Ἐθμηδίββδηοθ. 2. ράσο. 2 Βᾶπᾶο. (Εϊ- 
261} 768. Βᾶ. ὠέ 14. ---- 16.--- «4.38. --- 82..-- 

Οὐΐο, '., Ῥυϊθβύοσ. παπᾶ ὙΘτΩΡ9] ἔπη Ἀ6]16- 
ἩἰΒΕ ΒΟΉ. Ἀρσγρίθη. 3 Βά6. 76 υἱέ 14. --- 17.--- 
ἘΘΥΙ ΘΙ οι ῬΆΡΥΥΣ ἴτὰ Μυβθάτη ἄθ5 ΟΡοχ- 

658. ἀθβοβι ούβυσοῖθβ χὰ Οἰοθβθῃ. γὼ 
ψοσοία τηλὺ Ο. Ἐ μιοτ Βτβρ. ἃ. οὐχ σὺ 
ἘΣ, Κοτπ θα δ ἢ ἃ. ΡΟ ΜΟ Μόγοσ. Βά.1. 
Ἡοῖ 1: ὕτκαπᾶρθῃ ΝΥ. 1--ὃ86. οζ 1.--- 
Ἠοῦς 8: Ὀυκαμᾶθῃ ΝΥ, 86---ὅ1. ἱζ 8.-- 

Ῥαγίβοι. 1., ΟτΥθοβΊβοηθ5 Βα θ᾽ Βυϑομί. 
2 Π61]16. Ἰ. Το 11. Δ85 Βϑομὶ ἀθ85 δ)ύσηϊθομ- 
Βόμθη αδϑιμοίπαοδίδδίθ. οἱ 14.--- 17.-- 

Ῥοΐογ, Η,.., ἅϊ6 ρσοβοβίομ ]!}0}0}6 Τιλδοσαίασ ΟΣ 
ἀϊθ τὐτοϊβοῃθ ἹΚαἰβοσχοίς 8 Τποοδοβῖπβ 1. ᾿ 
πα ἰτο ΦΌ6116η. 2 Βἅμᾶθοθ. ἴθ δ. 13.-- 

ἄογ Βυ]οῦῖ ἴῃ ΟΟΥ τοχωϊβομϑηῃ [αϊζοζϑαίασ. 
Τὐϊοταῖτι σ βο  Ο 1686 Του τ βΓΘῈ τὶ. 
ΖαΒΘΙΤ ΘΓ ΒΒ ρθη. ὑδ, 6.--- 

Ῥοϊᾳμά, Ε΄., Θοβομιομέθ ἄθ8 ρυἝθο βομθα 
ΨΟΥΘ ΒΥ ΘΕΘΏΒ. 7 ΧΧΧΎΥΤΙΙΙ. μά 34.--- 

ἘΒοΣὑσοι δοίη, Ἔν., 6116 18 0180 86 ΜΕΥ Βέθσΐθα- 
τοι ρίομθη., ἴὮτΘ ατυπάϊαρσοιῃ πὰ Ὑ1χ- 
Καπρσθα. οἱ 4 --- 4.80. 

ΕΞ ΤΥ Ε ΠΟ 1) Ὑγαμ ἀθχθσσδμ]ατ σθαι. 

ἘΠπῸ δέασϊίο χὰ 

ΜΠ 

υἱέ. ὅ.--- 
ΒΙΡθ66Κν9,0., ̓ Ἐυιθατίοι ὙΊΈΔΒοΙτα Ἐ1ΒοΏ]1, Εἰϊὰ 

Βοΐζχεξ Ζὰγ Οθβομίοῃξθ ἄθυ ῬΆΙΟΙορίθ. 
2 Βᾶπαθ. οδο 19.230. 

---ἕ. Βρᾶρθῃ υπᾶἃ ψοχίγᾶσο. ὑἱΐ 6.--- 8.-- 
Ἠΐο086.9 Α., ὅδ8 τῇ ϑίμβομθ ἀθυταϑηῖθη ἰἢ ἀθχ 

δα κοι Τυὐλϊοταῖατ. δ 14.--- 
ΒΟ 86}, Α., υπὰ ΕΒ. ΤΟ» ΒΆ]. ΤΆΘοΥΘ θυ 

πρθῆνς ΨΌΝΙ Καμδίο ἄοσ Ηρθ]θηθη. (Ἀ18 
8. ΑἸΠὯδρὸ ἄονυ ΒΟΒΌΒΟΣ - ὙΥ ΘΒ Ρ ΔΊ᾽ ΒΟΠ ΘῈ 
Μοίτῖκ.) 8 Βϑμᾶρ, δά 86..--- 
1. Βδῃᾷ. αυ:θομίβομο ἘΣ γΙκ νοι Ὑγο5ὺ- 
ΡὮ 84). ὠδά 1.30. 1:|. Βαμᾶ, Οὐ ΘΟ 5686 
Ἡδυσοοιῖ υπᾶἃ ΝΜίοΙορὄϊο νου Ὗ δύ ἢ 8]. 
“4. θ6.80. ΤΠ. Βαπᾶ. 1. Αρῦ. ΑἸ ροχηθῖῃθ 
ΤΒθοσὶθ ἄσχ συ]θομίβοῃ. ΝΜ ουσ σοι ὟΥ 6 Β- 
ῬΡΆΔ81] υμᾶ ΟἸοα 1 8608}. υἱέ 8.--- 11. ΑΡύ. 

Ξ Ουθοβίθομο Μοὶ ταῦ ὈθΒοπάθσοσ ΕΠ λοΙς- 
βῖομ δυῇ ἄϊο Βισχορμοηρσδίύαπρσοη πἀπᾶ ἀΪ6 
ἀρτίροῃ τι ϑ  βοῦθηῃ Μοίσα σορ ΒΟΒΡΘΟΝ 
παπᾶ ΥοΒΟΡρ 841. υὑδί 14. --- 

ἘΒοαὐονγΖον, ΝΜ, Βύπᾶϊθη σὰν ἀοϑομίομΐθ 68 
τοχο!βομϑη ΚοΙοηϑίθβ. Εσβίθβ ΒοῖμοΥ στη 
» Ατομῖν ἔτ ῬΑΡΥ στ Βοσβομαμρσό. οἱ 14. --- 
(ἔς ΑΡομα. ἅ65.  ΑἌτο, ἔὶ ΡΩΡ τ Β:." «{7.11..-- 

δομβοβοτ, Α., Θριμοβύμθηθβ ἀπᾶ Ββοίμο Ζ6 1. 
τον. Απιόσᾶρο. 8 Βᾶπάᾶρ. υἱέ 80.--- 

βει πίάςισ, Ἡ.Ή., υπό ταῖκ ἀοΥ συ! οβίβοιμ. 
Ξρυϑδομθ, 4 Βδπᾶδ. ὗ 84. --- 

----- ἘΔ ἀθΌ ΟΕ ἂθσ Ἰδίθὶ πἰβοθθη ἀπ ρ, ΘΟ} 1- 
ΒοΒΘ ἸΥΒΟΏ τ. οδά 123. --- 

δ΄. ἔοξξεη Ζἤἴθτη νουβύθθη 510} ἢ φοβιυπβεδεθ ΕἸΧΘΙΠΡ]8ΓΘ. 



86 0. Ὑγἱιοδερσο ἨδηαράομοΣ 

Βοιιῖχ, ὙΥ., Οοτηχηθαξασῖ ποίΐατατα Τίσο- 
ΔΙ Θτάτη 6ἃ, ὟὟ. 5. Μὴ 182 Τδἕοθιη. Τπ 
ΜᾶρρΡθ “δά 40.-- 

ΒΟΒΠοΙ6Ι, Α., ἄδλπ 4116 όσα, Ἐπ] ΟΚΊα Ρ' 
Βοίῃηοβ αἀγυμάγίβθοθβ πᾶ Θϑβοῃίοῃῦθ ΒΘΙΏΘΥ 
Βαυΐῖθαθ. Αὐῇ 13 Καχίθῃ πᾶ 14 ΤΆ 761π 
ἄἀδτροθίθ!]ῖ. μά 10.--- 

---- ἀἰο 18 ῬΙβηο δ ἔοβίθυη ῬδΡΙοσ αρϑσί. 
“ά 6. -- 

ΒΟΒγοράθν, 0.9,ς Μοσδυθοίνοη ΖῈῸΠ ρτίθ 6}. 
ὙόΣβρϑβοῃίοηίθ. δά ὅ. --- θρ.--Ὁ 

ΟΜ Τα ΓΖ, Εἰ., Ομ γα κιου Κορ ἔο δὰ8 ἃ. Δη 1 κ 61 
Τιλιθχοθα. 1. Ἐοβθ. 1. Βοβίοα ὑπὰ 
Ῥιπᾶδτ, 3. ΤὨυκΚγάϊᾶθ9 πη Ἐατὶ 168, 

΄ ὃ. Βοκγδαίοβ τπωηᾶ Ρ]δίο, 4, ῬΟΙΥΌΙΟΒ υπᾶ 
Ῥοβοίἀοηΐοϑ, δ. Οἴοοτο. 8. Απῇ. “43.230 3.80. 

-- ---Ξ---- ὄ ὄ 2. ΒοΙΒο. 1. Θίορθηοβ ἄον Ηππᾶ α. 
Κτϑίοβ ἄθσ Κυπίκου, ὡ. ΕΡΊκασ, 8. ΤΆΘΟΚσίῦ, 
4. Ἐϊδιοβίμθηθβ, ὅ. Ῥϑα]αβ. ὦἱά 3.20 9.80. 

ΝΙ0Ι. Κι, αἴθ αορδτᾶθη ὅθὺ ατιθομθη ἀπᾶ 
Βδιθσ. ΜΙ ζδιϊτοίοῃ. ΑὉΌ11ἃ, ὧκ 10.--- 

ΝΙΎΖΙε τ. 5. ΔΌΣΙΒ ἀοχ ρΥὶ οι βοθθη 1 ἱζογαίυτ- 
οβοβλῖοηξθ, 1. Βαπᾶ: ΒΒ: χζχῦ Τοᾶθ 

ος ΑἸθχϑπᾶυχβ Ὧθ8. ατόβθη. «δ 4.--- 

Βύδ1π, Ο., Ἑιξοπϑέθομαῖκ. Βδίβομ!θσθ 
ἔ, ἃ. Δα ρο χα Κα ΠἸΙΒΟΛΘΣ ΑΒΘ ΔΌΘΗ. υ.1.60 

οι ΠΡ 6. Ηὰ., ἀλ5 ΒΓ Π] ΘΡΘῺ ΟΥ ποχϑζ- 
ΒΟΒΘη ΠγΥῖς βοὶδ ἀοΥ ΒΘ 8188. οὐδ 8. --- 9.-- 

ἘΝ ύΘη κ6 1. Ρὼ, Ορ ουτᾶπομθ ἄθσ ατίθομθα. 
Μ|ι 6 ΑὈδΠἀπθηρθη. .", θ6.-- 7 

Θέ, ᾧ., οἷο Θαρει δ68 ἔα ἢ 6π Πουίππι. 
6. ϑμ,. οι θέατθ. υοπ᾽ ὅ. απον 2 5 ἅπδε. 
“ΝΕ 19 166. ἰ6ὲ ὠμά 8.60, ἱπ τ ϑαπὸδ «μά 6.--- 

-ζ.- δίε ΟΘΟὐιίες δεδ αἰ} π ΠΟΥ πΙϑ. 
8. ΧπΠΠ. ὅϑίε ὕσατθ. Ὁοπ ᾧ. ϑαιπον. 91 
92 ἩθδιΓμπ66π. ἠέ 4.80. 

δύπαπη! οΖῖτ. Ε'., ἀΐϊο Βἰοροβρονίη, Ἐϊηἐνσασ 
ΟΥ̓ Θϑεοιϊομίο ΟΙΠΘΙ δυο Τἀθδὶ σοβίβδλῦ. 
Μ͵ὶιὺ 19 Το], δά. 8.--ς- 
δ θη }1. Εἰ. Θὀβοβίοδίο ἄθυ ρυϊθοῃ ἰθοηθ 

1 λτογαῦαγ ἴῃ ἀρ ΑἸοχϑὴγίνθυζοῖυ. 2 Βϑχιαθ. 
1. Βά. υἱά 16.--- 18.---:ὄ ΠΤ]. Βᾷ. “4. 14. --- 16.--- 
ἘΝ ἢ, Ὑ.., ΕΠοΒ, δἰπᾶϊθη σὰτ ἃ]ύθυθῃ ρστίθ- 
ΟὨβομθα ΒΒ οίουϊκ. οἱ 8.--- 10.50. 

ἘΠ ΘυΙ͂ΡῚ, ὙΥ. 5., Οοβομίοῃίθο ἀοσ τόσα βοῇ θ.ι 
Τυλτλοταῦατν. 6. Αὐῇ., νοι ἘΝ. ]1Ο 5 ὈΘΥΤ Δ ΠὩ, 
ἊΝ. ΚΙΟΙΙ, ΒΒ. ΤΠ ροη Βδτᾶ, ἘΠ Κα βο0 
παπᾶ Ῥ. Ὑ ΘΒ, 6Γ. 8 Βϑπάο. 4. ΤΠ “9.--- 
Ἴ.--- [Βᾶιῃᾶὰ 1 ἃ. ΤΙ ἴῃ γουθοτσοϊ πῃ ρ.) 

---- Βύπάϊθη απ ΟΠ δΥδκίθυι δύ Κοὴ 501 
πτιθοΒβοθθη ὑπ γχὔχηϊβομθνπ [1 τογϑίθτ- 
ϑοβοβίοπῦο. 3, Αὐδ[Ἕαρο. ΜῈ οἴποιῃ ᾿οθθηθ- 
ΔΌΣΙΒ ἀθ08 ΨοΥζΆβθοσθ, υἱέ. 12.--Ὁ 

ΤΟ ΠΓΙΒ ᾿ἰπσαδλο [0] 80 οαϊίαβ δαοίοτὶ- 
ἰαΐθ οὗ ΘΟΏΒ1]1]Ὸ ϑοϑαρχϊασαση αὐΐηαᾷθ 
Οοχτ δ: οϑ τη ΒΟΙΟΪΪπ Θηβ5, Οὐ ἢ ΡΘΕ. 518, 
Τλρβίθηβῖβ, Μομπδοθηβίβ, ὙἹ]ἹΒΔοΟΡΟ ΘΙ ΒΪ8. 
19υ0--- 1909. ο]. 1. δέ 14.---- 82.,--ὁἡὄθ ΝΟ]. 11. 
ἡ 83.-- 90.-- ο]. ΠῚ, ἔδ8ο. 1. 
«ὁ. 1.60. Ἐΐαβο. 3---Ἴ 16 “ἱά. 1.30. ἘΨΟΙΟΥΥ, 

ππἃ πΘάοσο ΕἸ ΣΒΟΒβ ἑ π α σΘΆ. 

“4 58.--- 66.--- 
ἕαϑο. 3. “0. 1.30. 

ἘΤΉ ΘΒΔΈΓΤΗΝ Πρ  Ἀ60 1, 0186. ΘΕ ΡΙΘμλρηέατη. 
Νοιηΐθα Ῥσορτία 1δἰΐμϑ. 8280. 1---11, 76 
οζ 1.30. 

---- Τηᾶσχ ἸΣτοττγὴ ΒΟΥ ΙΡΓΟΣΌΣΩ ᾿ὩΒΟΣΡ- 
ἐἰοτη ὁΣ αὐἰρυβ Θχϑιρ]δ δΔαϊουαμθΣ. 
σ, 1.30. 
ἘΪΕΡδἀάσοκο οἱ 5. -- 

ΤΠ ΟΥΒ. ἢ, Η., ῬΑτοθ, ΑπΕκθ, ᾿ϑατα ἀπᾶ 
Οὐδοϊαρῃΐ. Μὴ 9 Ταΐοθη, 2 Βοῖασθη πᾶ 
ἀ4ἀδῦ ΑὈδΠἀσηρθη. ὠδί 48.--- δ6. 

Φ τοορεθππὸ, Θἰπιπι δ [Ὁ πὸ Ῥϑοαιϑαιππα 
ἐπι δα πθ .1 δου δείζεπ Θεμ ἃ) υ0π 4. 3510 ὦ. 
2. δ Παρε. «6. ὃ.--- 

ὕκποιοι, Εἰ.,  οτἰσᾶροα. Αὐδβϑίζο, ὠζ 8. ---- θ.-- 
----- ἄογ ὨοΊ Προ ΤΎΘΠΟΙ. (ΘΟ ἀουθᾶγο ἘΓΟ1]11ρ6. 

Τοχίθ τὶ ποτα ομαμσοη 1.) ὦ. ὅ.--- 6.--- 

ΔΘ, 1., Οραβουϊα δοδάθχηϊοδϑ. 3. θδιίθΒ. 
,Ο ῬᾶΥΒ 1, Ῥγοορχηΐα ἰμα]οῖρτιβ ΘΟ ΟὨ ΤΩ 
ῬΓΙΔΘΙ ῖ5δδ [---Χ ΧΙ ἃρ08ἃ. ΜΌΟΟΟΙ ΣΧ ΧῪ 
δᾶ, ἃ. ΜΟΟΟΘΟΊ ΧΧΧΧΙ. μά. 138.--- 11.δ0. 
ῬΔΑΥΒ 11. Ῥγοορχηῖα ἱπάϊοϊθαβ Ἰϑοὐϊουτιτα 
ῬΥΔοτῖθθδἃ ΧΧΧΙ͂.--Ἱ{ΧΤῚ 80 

δ. ΜηΟΘΟΟΟΙΧΧΧΧΤΙ δά. 8. ΜΏΟΟΘΟΟΥΙ 
σά 14.--- 16.880. 

γαμπίδρκ. ΑἹ. οὑγτλο] ορΊ ΒΟ 685 ὟΥ ὅσ ου .ΟὮ ἄοΣ 
Ἰα οί βοῦθυ ργϑδομθ 8. Αὐϑ. ο 0.--- 

---- συὶθο 80}-} θἑλ 50 65. ΟΥΥΤΔΟΪΟΘΊΒΟΙΟΒ 
ἐν δείοσθυοῃ. ὃ Βᾶμᾶο. «4. 341.-- 
[1-. Βαπά. “ά 10.---ὀ ΤΙ. Βεδμηᾷ. «δά 14. ---Ἰ 

γοΣἤ ἀἸΡῸ σοι 19.---ὅ0. ὙΘΙΒδυ]υηςΣ 
ἀραίβομοσ Ῥμλ).οίοσθα ὑπὰ ΒΟ] Β ΘΓ. 
(Επχϑὶη Κι 160 }.) 

ὙΟΙΚΙΙ δ. Β.., αϑβοβίομίθο απ σα ΠΚ ΟΣ 
ὙΝοΙἔβορθα ΡῬσο]οσουλθηϑ Ζὰ Ἐ ΟΤ ΘΥ. δά 8. --- 

--- ἀϊο ΒΗηρίουΣκ ἀθν ὐίθομθη ὑπᾶ ἘδΤΊΘΥ 
1ῃ) 5υβίθσαδι. {Πουβι οὶ ἄλγρθϑίοὶ]ῦ, 2.) Ὑ6 1- 
Ὀοββοσῖθ Αὐδασο. δά 12.--- 

Τ᾽ ΔΟΒδλ ἢ. Ος, α16 δίϑαι ΑἴΠΘα τα ΑἸξοτίαση. 
1. Βαπᾶ. ΜιἜθὺὶ|2 Καχίθη υ. 30.--- ΤΙ, Βδπά. 
1. ΑΌΤ611. “μά 13.- [2. ΑΌΟΙ. ἴῃ ΨΟΥΌΘ6Υ.] 

ἸΟΌΟΥ. ν., Ὁπίουβαομαηρθι ΔῸΣ Οοβομομὐθ 
Ὧθβ Κδαίβοιβ Ἠδάγίδηυβ. δά ὃ.-- 9.-- 

ἸΟΙΟΚΟΙ, 6., ἀο᾽ ΒΘΟΙ ΘΟ σΘ] ἷἱπ ἄσγὺ ἃ] 6 ῃ 
Τὐλίογαῖαν πὰ αμδι. Εΐμθ τ ΠΟ] οσ ἼΒΟΒ- 
ΔΙΟΗδΟΙοΟσίθομο Ὀμπυοτθα παρ. ΜὲεῚ 108 ΑὉ- 
ὈΣΠάσπσθα ἴτὴ Τοχί. δ. 38. --- 

γοὶκΘ. Ὁ., Ομδτδκύουιβοῖκ ἀροσ Ἰαύθὶ ΒΟ ΘῈ 
ρτᾶσμθ. 4. Αὐὔῆᾶρο. οί 8.--- 8.60 

ΠΟΥ͂Ν. Η., Θεβομίομίθ αοσ σον ΒΟ 
Κυρξογρυτᾶστινρ σόσὴ Βα ἀραροπ Οββθι ΚΥΊΘΒΩ 
015 δὰ Καΐβοσ ΟἸδυαῖαβ. Μ|ι 88 ΑὈΌ1]4. τα 
Ἐρχὺ π. 18 1ιἱσπίαχαοϊύεαίο!η. δά 1.2.--- 18.--- 

ὙΓΓΒΙ ΘΠ ΠΑ. ὟΥ. Ἐ΄., δϑύσομόση. ΟἸΤΟΠΟΙΟΡΊΘ. 
ἘΠπ ἨΞΠΙ͂ΒΌΤΟΝ ΠΡ Ἡ λβιοσ κου, Ασοββοϊοσθα 
πηᾶ Αϑίτοποταθῃ, “4. ὅ.--- 

ΖΊΘθΑΥ 9 Εν, δὰ8 ἄθγῃ συθο βομθα 56088]- 
βοὴ. Επᾶθγαοβθ σοὺ ΜΙ1ού τπμὰ οχ- 
ψναπᾶϊοα. δά 4.--- δ.--- 

ἜΨ 0]. Ὑ. ἴαβο. 1 “ζ Ἰ.6θ0. 

Ὧ10 ξεοϊἔοι Ζ1{}{6ΓπΔ γουϑύθ θη 510} ΠΡ σορυπεπε ἘΧΘΙΏΡ]ΔΥΘ. 



ΝΕΗ ΑΒ ΥῸΝ Β. 8. ΤΕΟΒΝΕΒ ΙΝ ΚΕΙΡΖίΒ ὕνῃ ΒΕΉΙΙΝ 

Νοιι6 14 ΠΟ ΘΙ" 
ΔΩ ἄδ5 ΚΊΔββίβοῃθ ΑἸτογύματῃ, ἀθϑοῃιομΐθ πα ἀθαύβοῃθ 

Του πα ἐγ ΡδαδρΟρΡΊΚ 
Ἡροτδυβοορθῦθη Υὑ9ὴ 

Ἰομδηηθ685 6 πὰ ΒΟΡΠ ΠΡ ΘΟ} 
ΧΤΙΥ͂. 9γρδηρ. 1911. Ζ8ΒΥΠΟΩ 10 Ἡρῆθ. Ῥυϑίβ: υζ 80. -- 
16 θυβϑίθ Αια! ρ ἄθΣσ ἡΝϑαθα δεν άομον“ Μ{ΠΙ  ὰσΣ ἀϊθ ἀγοὶ οσβίθη ἵτα 

Τ1161 ρσρομδηπηΐοιῃ ὙΥ ΒΒ. ΒΟΒΑΥβρο οί, ἃ1θ, ἀΌΤΟΝ ΖΔΏΠ]οΒο Ἡδᾶθη τοῖο δά γ 6 Χ- 
Ὀαπάση, ἅ16 ατυπαϊδρο ὈΠΒΟΥΟΥ 1 Βιοχ ΒΟ θη ΒΙ] πη ρ τὰ υοϊΐοσοη πηα 16 ἔθ ἴθ 6 
δι ΒΤΉ ΟΊ αι, δἴμθσχη θὲ ΑΘΥ σι  τηθη θη ἀυβάθμητπρ 8116} ἘΟΥ ΒΟ απρδανγοὶρθ ᾿ττηοΣ 
ἀντί ρσοηᾶονῦ ποχζάσηᾶθη ΒοαϊΥηῖ5 ἀΐθηθη. Ὥρθιῃ Θἰῃζθίηθη, αοὲ ρου δτρὺ πίομπί 
ΟὗΘΥ ττιἵγ 88} Κ]οΐηθτῃ αορὶθίθ ποι ρβυ ουθοδομαᾶ ἰδ ϊρ Βοΐη δῆ, τἰσχᾶὰ ἀϊο ΜΟρΊἼοΠΙοῖς 
οροίθη, ἄθῃ πααρίβϑοβ] μοι ΕἸ ΟχΒο γι θ ἀθχ ὟΥ 1556 ΒοΒδ  δὰΐ ἄθη 1Ώτη ἀῦγοι 
ἄθῃ Βοσυῦ τὑρᾶ οἴσομο ίιάϊθη πδῃοιθρομ θη ΟθὈἰθέθη χὰ ἔο] θα. 

Τηβροβοπᾶοσο αϊθηῦ βδῖ6 ἄθὺ Αὐῇγοοβίου δϊζαμρ Ὧ68 νἱϑ] ἔδοι ροδητᾶαοίθη Ζα- 
ΒδΥΩΤ ΘΙ δ σο5 ΖΦ 1 5ΟΒΘῺ ὙΥ ̓ 5ΒΘ ΒΟ Δ πᾶ Βόλα]6 Ὡδοὺ Ἰζγδδίθη πα 8η. ἸΏτθτα 
Τ0116. οπη 596 δ ση ΠῸΥῚ ἴῃ ρστόβοι. Ζάσοι αϊο Εν οσαπ πα ψοχγιοίαπρ ἀΟΥ 
ἘΠ Ἰκου τ τνῖ8 τ] οο σοῦθα, Κη, 8580 Ῥου Δο Βουρὺ 516 ἀοο ἢ ποσὶ οὐνγᾶ ΠῸΤ ἂδ8 ΕΣ 
ἤθη μόμοσοη Ἰὐπίοντιοσμῦ ἀϊτοιεὺ ΒΙΔΆΘΗΡΑΤΘ; ΟΟΥ ΤΩΘΏΤΟΥΙ 80}1 οἷηθο ἔτγοϊθ συ βθθη- 
᾿ΒΟΒ Δ] Θη6 Ῥοσβόῃ] ομκοὶς βοίη πᾶ Ὀ]οΐθϑα. 

Ὠϊθ σποΐίο Α το πρ ΜἘἈἘὶ χάρου ἄοι ἐμϑοσθιβομοι ἢ ἃ ρτϑ κυ βομοθη Ῥ8ἀδ- 
σοσὶκ δὴ Ὡδὄδβοσϑη βοθτ]θη οτὄσχίθσῃ πᾶ θὲ ΕἸ ουβολτιρ ἴθτου Οϑβομῖοῃίο ἀΐθπθα.. 

ΒγΖϑηΐ! 5086 ΖΟΙΒΟΙ ΙΓ 
Βορτάπαοῦ νοι 5 ἔξελε πε ρ. Ο ἢ ΘῈ" 

ππίοσῦ Μιυντκαπρ ΖΒ] σθίομο ΕΔΟΒρΘηοββθη Ἀοιδυβρθοθ θη γΟΏ 

Αὐσιϑί Ηθίβθη "Ὁ! υπὰ Ρ41} ΝαΡΟ 
ΧΧ, Βαμπά, 1911. γιηοτγίθ] 8 ] 10 οἷπ Η οἵ. ῬΥΘΙΒ οϑίποϑ Βδη 4968: οἱ 20. --- 

Ῥασα θυβομίθη: ΒΘΠΘΓΑΙ ΓΘ ΘΟ Ἶβίθ. Ζιι Βαπὰ [---ΧΙ!, 1892---ἰ903. 
Μι πἰοιβιίσαμπρ ἅθ8 Του ϑποβέοπᾶβ ἄου Κρ]. Βαγοσ. Αἰκαάθυαϊθ ἄοσ 
ὙΝἸββθηβοβδῆθῃ δυβρθδιροὶὐθῦ σορ Ραμ}! Νάγο. [ὙΠ . ὅ92 3.] ργ. 8. 

1909. 61. μά 94. --- 

885 ἰὐοσπϑύϊοι 816 Ζοι  Ί ουσϑῃ ΕΣ ἅϊ6 δοροπυναχεϊα 80 τηδομίςν Δα που ἄθα 
ὈΥ ΖΘ  πβορθα δύπαϊΐοα Ὀ1Ὰ8οὲ ἀ16 σῶμ Κι ΚΡ ΔΟΠ ΘΙ (ΜΙ ἀπ ἢ θη) πίον ΜΕ 1 ΣΚΌΩ σ᾽ 
ΦΖΘΒΙτοίομοσ Ἐδομβρσομόββοιι βοὶξ 1892 μουδαβσορθοθοιθ ΒγΖαηῃϊηίβοιθ ΖΘ 80 δ, νοὶ 
ΑΟΥ ὨΤΠΙΔΘῊΣ 18 βία. 100 Βὅπᾶθ νουπίθροι. 8510 βἰϑεῦ 1γο Απῆρορο ἄδγίη, ἅδον 
8116 ΕΟ Βο τὶ ίθ, 0] 16 τοοᾶθτηο ΕΟ βου ρ ΟΣ ὈγΖΒΉ ἢ ἸΒΟη θη, ΟΘβοβί ομΐα, 
Τιλξογαῦασ, ϑρύδοδο, πη, ἘδΙρίοι, ἘΣΡΊΡΥΎΘΡΗΙΚ, ΝΕΙΑΙβυη δ τιθυν. δα ΐΖι τ θίβοα 
Βδί, ψι|ο δύο ΑΌΘΣ 8110 ἄπβοοι ΨοσΚοζηχητιΐϑθθ δὰ ἄστη αθοΐθίθ σὰ οσἱ θη ΐουθα 

᾿ ὍΠ4 80 ἅδῃ ψοϊΐζοσοι Ααϑρϑυ ἄοι Ὁ 152Ζ1}011π σὰ ἔδτἄθση. 165 σοθοβίθῃῦ οἰητη8] στο 
βοιβίδιαΐρο Αὐΐϑαϊσο, ἄδηη. ἄσπτοι δαΒ γ]1οὴθ ΒΟθΡυθομαοη Μ]ΙΟΒΟΙ͂ΡΟΣ ΝΟα- 
ΘΟ ΘΙ πα ρθη, Θη]10} ἄπτοῃ οἷπο ταδρ]οηβὺ γοιβίβπαϊρο, σότὰ ἘΓΟΥΔΌΒΡΟΘΌΘΣ ὉΠΊΘΣ 
βἰδιιαῖσον ΜΙ ΙΗ ΤΟΘΏΥΘΙΟΙ ΕΔΟΒροπΟθΒθα. Ὀοδσθολίοίθ ΒΙΘΙΠΟρτρῖθ ΑΌΘΙ 8116 
ἴὰ ἄδ5 Ῥεορστγτδτητη ἄθι Ζοϑορτῖ οἰπβολιοδθαᾶθῃ αοϑροίθίθ. θ οΣ Βουϊομὺ Βοσ οκί ομυρέ 
σ᾽ ἱοητηδβὶρ 8110 Ξρυδοβθη πᾶ γοσζοίοηποί οἄθϑυααὶ αἰ στο Ὡϑῖοσο 1υἰξογαία 
015 ον 2--5 Μομπδαίο σοῦ ἄστη Ἐϊβοϑΐποι ἄθα Ἠθεθθ, οἴπο Ῥχσοσωρίποίς, 16 σοι 
Κοίπον δηᾶρσγθῃ πἰΐ [πη 888 06 860 νΘΡβΘἤθηθη, οἷπο σϑησὸ Ὁ 1821}011πᾷί ἀτα ἔδββθπθ 
ΒΙΡΙΙΟσταρῖθ ουσοιομΐ πὶσᾶ. ὭὍθῃ ροβδιηΐθη ΓΑ] ΟΣ οὐβίθη 13 Βδηδο, υπᾶ χὰ 
ΒΟΎΤΟΙΩΙ ἄθΣ Αυηδίσα ἀπἃ ΒΘΒΡυθομαησοη 818 ἄστυ ὈΪΡΠ ΟρΥΡἰφομοι Νοιϊαθη δ)8- 
Ἰγϑίοσί ἄδ8 νοὰ Ρ. αγὸ δυβροδγθοϊίζοίο θθηθλ ΑΙ ΡΟ υ 8 16. 



ΥΕΠΕΑΒ νῸΝ Ἔ. ἃ. ΤΕΟΒΝΕΗῚΝ ΚΕΙΡΖΙΒ. υνῦ ΒΕΒΕΙΝ 
“ὩΣ τ 

ΑΓΟΠν ΠΡ ΒοΙΪαἰοπδυν βϑθηϑο Πα 
ΝΒ ΑἸ ΡΘΗ ὨΙοἴθ ἢ απὐύον ΜΙ τ καπρ νοι Η, ΟΙἀΘ πῃ 6 Γῇ, 

0. ΒοΖοΙ, Κ. ΤΙ. ΡΓοβ ἴθ οεθιπάσπῃρ' τὐὐ 1... ὨΘΆΒΠΘΙ 

Βουϑαβρορθθθῃ νορ ΒΟ ΔΙ"! ΝΠ Π50) 
ΧΙΥ. Βαμα. 1911. ΖΑ ΒΥΠΙΟ 4 Ηοῖδο. Ῥτθίϑ: “( 18.---- 

ΔΒ ἄτομῖν ἐΐν ΒΘ] ρΊ Ομ 1Ββθβομ 11 δὲ ΕΥ οσβομυπρ ἀθ5 Φ]]ρ γα ϑπ 
οὐ βοιθη. Τὴ ΟΣ ΡΥ Π ΘΝ. Φ11ῸῪ ΒΘ] ρίοπθη, ὙὙ10 ἀΘΥ θη 6818 ὉΏΒΟΥΟΥ Βο] σίου, ἄθ8 
Ὁμπίουρδηροδβ ἀθτ ϑη κου Βο] σίου ἀπ ἀθ8 Υ᾽ οσάθῃβ ἄθβ Ομυϊβέθῃπσηβ ἀΐθηθη ἀπ 
ἐΒθθθομᾶθσθ αἴθ Ὑϑυβοηϊθᾶάομθη ῬΏ]ΠοΟ]ορίθι, δΙΚοσκαπᾶθς πηᾶ ὙΟΙΚδκυπᾶθδ ἀπᾶ ἀϊ6 
ὙΠΙΒΒΘΏΒΟΒΆΡΔΘΗΘ ΤΏΘΟΙοσΙΘ νοσοϊ ρθη. ΝΘΌΘη. ἄθε 1. ΑἸ ΘΙ] ππρ, ἀϊθ 15Β561- 
ΒΟ 0 ὴ6 ΑἸ δὰ ἀϊ πὸ σοι δα 8}, Ββίθμθῃ 8418 11. Αθ οΊ τ ρ Βουϊομθ, ἱπ 
ἄθῃθι γ 0 Ο Θυ σϑύίθσῃ ἄθυ δἰ πη σο]ηθα ΘΟ ΘὈΪθίθ κατα ἅϊ6 δορ βϑ ο ]] ο ϑύθα ΕΟΥΒΟΒΌ σθαι 
ἀπα ἘΟΥ ΒΟΉ χΙ 6 ΣΟΙ ΡΊ ΟΠ Β θο ΟΕ ΟΠΟΥ Ασὶ ἴῃ 1 γθυο θοθομᾶθυθῃ ΑΥΡΘΙ ΒΘ Θ ἢ 6 
ΒΟΥ ΟΥ σΘΒΟΌΘη πᾶ Ὀθοαγίοι ποσᾶθη. Ἐθροϊσηδιβίο, ΚΘΏτθα, τ ]θᾶθσ ἴπ ἔρϑίου ΨΚ οΥ- 
ἐθῖ]αηρ δὰ τοι δηγρᾶπρο Ζ αβδιητο θη ξαββοηθ Βουϊοῃηΐο ἄρον τ Ἱομῦρο Εἰσβομοίπασ σθαι 
δᾺ ἄθῃ νϑυβοιιθάθπθῃ ἀθοϊοίθηι ἄθὺ ἘΘΙΣρΊΟΙ 5 μα. 16 1177. ΑΡ ΘΙ] 
ὑυϊησὺ ΜΙ {ΘΙ απ σθαι ἀπᾶὰ Ἠϊην 6186, ἀστοῖ ἀϊθ σ]ομύϊσο Ἐπ α οι σοι, γοῦ- 
ΒΟΥΡΘΠΘΧΘ ΕΒΟΒ ΘΙ στ σοι, ΘΌΘἢ ΔΌΘ ΘΙ σΘΆΘΤΘ ἀπ γούροβϑουιο ῬᾺΡ] ΠΣ οπ Θ ἔγΒΘΥΘΣ 
8 ὮΤΘ ἴῃ Καγζοη ΝΘΟΏΤΙΟΗ θη ΖῸΣ Ἰζου ἶμ5 σοργϑοηῦ τψοτάθα. 

Αγ ν [ΠῚ ὙΠ ΠΠΝ 
Ὁπύον ΜΙ ΣἸταπρ' σοὶ ΕΓ. νοη ΒΕΖΟΙ, 6. Π6 0, Μ΄. ὈΠᾺΠ6γ, Η. ΕἸΠΚΒ, 
ἮΝ. ἀαοοίΐΖ, Κ. Ηδηηβθ, 0. ἰαὐον, Κ. ΝΘ ΠΠΙΆΠΗ, Α. ϑομυ!ο, Ε. Τροο βοὴ 

Ποιϑαθρορθῦθῃ σορ ΘΟ 6 8.16 Πῃ 8186 
ΙΧ. Βδηᾶ, 1911. 98} ]10 8 4 Ηοδθ. Ῥχοῖβ: ομἱζ 12.--- 

85 (Αγομῖν ἂν Κα! υτροϑθοβίομύοί 111 οῖὴ6 Ζροηύ ται βίδυίο ἔτ 
αἱ ΑΥ οι ἃ ἄθια ἀ Θ᾿ Θίο ἀν σοδετηύθη Κα] ὰτροβομίομείο βόϊῃ, ππᾶᾷ 
ἄδθο: ὙΟΥ 8116τὰ ἴτὰ ζΖιβδιησθηϑηρ τΐῦ πθᾶθεθη ΕΙοΘΗ προ αἀδὲ σοϑ Ομ ΠΟΘ 
ἘοΥβομστρ ἄου Αὐθοῖῦ δὰ ἄοτα ϑοὶοῦ ἄθσ α ϑβοβι μία ἄθ5 Βόμοτθι Οοἰπίοπ- 
160 6 ἢ. 5 οἷη. ροοίρηυιίθα Οὐδ βίομποσῃ. ΝΘΡΘΩ σι 1, Αδέοίπην, ἀϊ6 βοιθβίδπαϊρο 
ὙΓΙΒΒΘΒΟΒΔΙ Ομ ΑΙ ἢ 8 ἀἸ πὴ σ᾽ 6 θα δ}, 5011Θ ἢ 2418 1. Αθίο μι πσ τοροϊτα βίρθ 
Τἰνοτούατθοχίσμ τ θ ουβομθίμθη, Ἃἀ16 δ 196 οἴῃϑοη Ξρθχζίδισθοΐοί ἄδα ΣΌΣ ἀϊθ 
Καϊθγ ΒΟ ΟΠ] ηῃ6. Ἐοσβομπηρ Ὑγοχεῦνοιθ δὰ8 ὅθ ἘΠῚ16 θυ 11 οταυῖβοθθη ἘΠ- 
Βομο πη σοι ὉΤΟΙ ἄρτια ΟΘΒ᾽ Ομ βραἸ ἄθσ Ὀθθοπᾶάρθσγοη Απὐδραθοι πη Μοίμοᾶθα 

--- 

ον Κα! αν ρθβο ] οὐ ὨΘυΔαΒΘΌΘη. 1659 Βουσΐο θη δηᾶθ]η: ΑἸ]ροιηθίηα Καϊίατ-: ̓ 

βϑβοβέοηίθ ππᾷ ΜΙ ίμο θη] θῃστο, ΑἸ] ρθτμϑῖηθ ἀπ 10Κ8416 ἀδτυιύθομο ΚΌΙ πΥρόβοβί θα, 
(οβοβίοηξθ ἀθὲ νυ ἱχ θοβα Π ομθη ἸΚαἸύτισ, ΟΟΥ ῬοΙ Εἰ Βο ἢ - το ]Π]ΊΘΉ θη ΚαἸϊΐαν ἀπὰᾷ ψου- 
ἔδββαμρ, ἄθὺ σ᾽ 56 1150 Δ ΡΠ 1ΙΘμθη ἘΚ α]ύτΣ πἀπᾶ ἄοΣ Β1δίοα, ἅὅθ5. σαὶ ΘΠ ρθύγθβθιβ, ΟΘΥ 
αὐ ββοηβοραίθη ἀπὰ Μθαϊσίμ, ΘῚ ὑθοβηῖβορθα ἹΚΌΙ]έτισ, δὲ το] σί βου πᾶ 
οὐμίβομθη ζυϊύαν, ον ἸΣτοσα  Βομθα, υ]έαν, ἄον ΜΚ, ἄδυ ΚαπβΕ οι βοῖθαι Κα αν, 
6, ρσοιβδίῖσθη ΚαϊταΣ παπᾶ Ὑ δ διιβομβϑατπρ, ἄθχ Ῥδυβδη οἰ ἐβοπένοκίπηρ, ψο]Κ8- 
Καπᾶθ, ΑἸ ΤΟΡΟΙΟσΘ πᾶ (165601150} 8 801 ο]ορίθ. Τὰ Ψοτγᾶθσρυυμα 5011 Ῥθὶ ἄρῃ 
Βοχυϊοίθη ἄρθρου. αΐθ οἰῃζθιθη Καὶ γρθο1θίθ ἀϊθ Θυτορϑίβοῃθ, ἱπϑθοβδομᾶάοσο ἀϊθδ 
ἀϑυΐδβοῃθ Καϊίαν ἄθ5 ΜΓ ΘΙΔΙύΘΥΒ τη ον Νουζοῖξ βίθϑθη. 516 ΒΟ] ]ΊΘι ουρᾶμι σὺ υϑσᾶθῃ 
ἀΌΤΟΝ Ζαβδτητηθη αββοηᾶθ Βου ομθ ΡΟΣ {8116 150} 6, ἔγδη σβίβομθ, θη ρΊ  Βοῖθ, δυηϑυῖ- 
ἘΔᾺΒΟΗΘ, 5] α γί βο 6, Βαϊ ϑυβοηθ Κα] αΣ σοβομίοηξθ, δπεἶκο Καὶ ατοθβομίομέα, 
ἀδ5 ἘοχΘΡ θα ἄρτι Ατεἶκο 1 ΜΙ] αΙου πᾶ Ν αΖοῖί, 1141 56}}6, 15] τὴ 1θομθ, 1πἀ 156} 6 
πᾶ οβίωβίδίϊβοηθ Κα] αΥ ροβοβ οί. ἘΠπὸ 1Π]. Ἀδέδιαην 5011 ΜΙ οΙΙππ σ 6 απὰ 

. ἨΪ]Ώ 6156 Ὀτίηροῃ. 



ΝΕΒΙ ΑΘ ΝΟΝ Β. α. ΤΕΟΒΝΕΒ ΙΝΊ ΕΙΡΖΙα ὕὑΝ ΒΕΒΕΙΝ 

ΠΕ ΚΟΤῸΒ ΠΕΒ ΘΕΘΕΝΨΙΑΗΤ 
[ΠῈἙ ΕΝΤΥΠΌΚΕΟΝΟ υΝῇ ΙΗΒῈ ΖΙΕΙΕ 

ΗΕΒΑΟΒΘΕΘΕΒΕΝ ΝῸΝ ΡΒΟΕΕΒΒΟΗ ΡΑυΙ. ΗΙΝΝΕΒΕΗΒ 

1ῃ 4 Το θη, Τιοχ.-8, Τε ον 61} Ζου [8110 ἴῃ οἰ Ζο]ης 1 8 4] ΠΙΟῊ νο]] βιδηάῖσ 
ἴῃ 510}. ΔΌΡἜβοΒ]Οβθαπα ἀπά αἴηζΖθίη ἰἄυΠΙοΠῈ Βᾶπας (Α (ΕἸ ] ρ΄ η). 

Το 1: [86 ᾳθ ϑίθϑνν 880 50} [- 
οπθη Κι ]ο 68. 1. ἩδΙῖο. 
Ἐριρίοα υαμᾶ ῬΒΙΠοβορλίθ, Τἀϊζογαΐασ, 
ΜαβΙκ υπᾶ Κυπϑῦ (πλδ νοτδαρ ΘΠ άΘΣ 
ΕἸπΙοίϊαπρ Ζὰ ἄρῃ (ἀδϑδπιίνουἶη), 

Τοῦ Π: ὨΪ6 ᾳο ϑίθϑυν 586 80} {- 
Ποθπ Κυ! πγθ  ]θῖ8. 2. ἩδΙῆο. 
ϑίδαῦ απ (ἀ6βο Ἰἰβολδε, Εδοδύ ἀπά 
νυ σοῖς. 

Τοῦ ΠῚ: Πῖ6 παίριν ϑϑοηϑοῆαῖί- 

ΠΟ 6η Κι ΓΘ ἢ] Θἴθ. Μαιμθπιδεῖκ. 
ὌϊΘ  οσρθβοβίσομία ἀδετηοάδγηθῃ Ναῖίατ- 
Ὁ ΙΒΒΘΏΒΟΒΔΙΘη ππμᾶ ἄσδγ Μοαϊζία, Ἠ]ϊς 
Ναΐασνν ΒΒ Ομ θη 4. Απογραπίβομϑῃ, 
ἘΒ1οΪορίθ. Μάϊ χιιῖϑομθ ἊΝ βου βομβαΐθη. 

ὙΦ ΙΝ: Π16 ἰροἢ βοΐ θη [(υ Γ- 
ᾳθῃ 66. Βϑαυίθομηῖκ, Μαβοβίπθη- 

ἐθοδηῖκ, ἱπαπλίγί 6116 ὙΤδοβαῖκ, 1,δπᾶ- 
νΥΓΊΒΟΒΔΉΠ ΘΒ Τ ΘΟ, Ηδηᾶρθὶβ- απὰ 
Μουκ γϑεθοβηῖῖς, 

016, Κυϊΐας ἄθε δρϑηννατῦ 5011 οἴπθ βγϑίθπιιϑοι δυβαοθδιΐο, 468 μ οῃ - 
ἤο Βοσυπαθίθ αοϑαπδλβίθ ΠΏ ἀπθογοσ Βουθδρομι Καϊζασ ἀειριδίθη, ἱπᾶάθηι 5ἷ6 
αἴθ Ευπάδηιθηίδίθσρ ΐββθ ἄθυ δἰπζοίπθη Καὶ ] ασρορίθίθ πδοῖ ἴῃτοσ Βοάθαξαπρ' 
[γ ἀΐθ ρϑϑαπιία Κυϊυῦ ἄθσ ασροηανγατὶ πᾷ Εἰς ἄδτθῃ ὟΝ εἰζαγαμυν οκίαπρ ἴῃ 
δτοβθηῃ Ζάρθη Ζυσ Τα γυϑίθι]υπρ Ὀτίηρι. 1)45  οσῖς νογοϊπὶρε οἷπα Ζϑῆ! ορβίδυ 
Ναπιθη 818. 4110 Θ 6 υἰοἴθη ἀθν Π55θηβοῆαῦε ὑπὰ ΡΡαχίβ ὑπ Οἱοίθι Τλαυβίο πῆρα 
ἄδγ δἰμζθίπθη θθιθίθ ͵θυγθ]β ατ8 ἄθσ Εδᾶθσ ἀθθ ἄδζαῃα Βοσγαυΐξδηβίθη ἰῃ ρῃθηιθὶη- 
νοιυϑ δ ΘΠ} 0Π|6 , ΚΙ ΒΕ ΘΡΊΒ0 ἢ σουνᾷ ἢ} 6 Βρύδοῃθ δι} Κηδρρβίθπι ΒδιΠι6. 

Ἄου ΤῸ] 1 ἀπά Τ| 5ἰηά οὐβοβίθηθῃ: 

016 ΔΙ σϑπηθίπθ ἀγα Πα! 66η 6 Κα!" 461" αοσθηνναῦῖ. ἃ, ἡ Β6- 
διροιίοὶ νὸὰ ὟΝ, Τιοσίβ, τ. Ῥαυΐβεα, αι, Θομβόρραᾳ, Α. Μαείμῖαθ, Η. αδαάᾶίρ, 
α. Κογϑομθηβίθίποσ, Ὗν ν. Ὄγοκ, ἵ,. Ῥαῖαῖ, Κ, σδθρο]ίη, 7. Τιϑβϑίαρ, Ο, Ν, ὙΝι, 
α. αὅμ]οεσ, Ῥ, Θομίδηῖμοσ, Κ, Βάσμοσ, Ἐ. Ῥιίδίβομιπδππ, ΒΕ, ΜΉΚαα, ἩΙ 1615. 
ΓΧΝ ἃ᾿ ὅγι 5.1] 1ι6χ.-8, σοοό. θῇ. μά τ6.---, ἴῃ Τυϑϊπυσαπᾶ ρϑῦ. ὠζ 18. --- 

0160 ΟΥ̓ Θπ Δ! 50 Π6η Π ΘΠ 6! 0Π6η, (1, 3, 1) Βϑαγροθίιεε νοπ Ἐάν. ΓΘ μτλαπη, 
Δ, Ετιλδπ, Ὁ, Βεοζοϊᾶ, Ἡ. ΟἹάθηρεγρ, 7. Θοϊάζίμοσ, ἃ. αγάππθαοὶ, 7. 7. Μ. 
ἀθ ἀτοοῖ, Κὶ. Εἴογθηζ, Ἡ. Ἠδδβ, [1 ἃ. 267 5.1 Ι,6χ.-8, τοοό. (θᾶ. ὑμ. 7.---, 
πὰ Τιοἰπυυαπᾶ σοῦ, ὠζ 9. --- - 

αοϑοῃίομΐα 66 ΟΠ 5 0Π 06 η ΘΠ 6] 0η. ΜΈπῈὲμ Ἐϊηϊθίξαπρ: 16 ἰβγαθὶ τ β0}- 
Ἰϑάθοῦθ Βοιίοη. (1, 4, 1) Βρϑαγρειοι νὸὰ 7, ΘΙ Ββααβθη, Α. Ταϊομου, 
Α. Ηδγηδοκ, Ν, Βοπνθίβοι, Κα, ΜΏΠΟοσ, Α, Ἐμυμασά, Ἐ. Τσοθίιβομ, 2., βέανκ νϑτ- 
ταθασίθ ἀπᾶ νϑγροββοσίθ Αὐυῆαρθ ΓΧ α. 792 5.}] Τι6χ.-8, τοορ. Ο6ῃ. μ΄ 1τ8.-3,, 
ἴπὰ Τιοϊπτνδῃᾶ σΘΌ. ἱζ 20.--- 

ϑγϑίθπια ἰδο ἢ 5 .Π 06 ΒΘΙ σἰθη. (4, πὸ. Βοασγροίλος νοι Ε. Ὑτοθἐβοι, 
7. ῬΟΒΪς, 1. Μαυβρδοι, Ὁ, Κτίθρ, ὟὟ. Ηδγγθαπη, Ἐ. ὅϑβεθοσρ, ὟΝ. Εαθογ, Η. 
). Ἠοϊυσιηδημ, 2., νθυθββοσία Αὐΐαρθ [ὙΠ ἃ. 279 5.1] 1,6χ.-8, τθοορ. (68... 
υἡἱύ 6.6ο, ἴᾳ Τιοἰπτνδδα σοῦ, μά 8. .-- 



ΝΕΒΙΕΑΑΘ ΝΟῸΝ Β.α. ΤΕΟΒΝΕΒ ΙΝΊΕΙΡΖΙΕ υΝῦ ΒΕΒΙΙ͂Ν 

ΠΕ ΚυΤΟΒ ΠΕῈΒ ΘΕΘΕΝΊΜΑΗΤ 
ΑΙΠΙσοπιοῖπα 680} }0ῃ}6 66. ΡΙ  Ο80Ρ ἢ 16, (1, 5.) Βεοαγθοίτοις νου ἍΝ. ὑαπάι, 
ΠΗ ΟἸάδθηροσρ, 17. (ο]άχίμοσ, ὉὟ. ἄστυρθ, Τ᾿ ὕπουγο, Εἰ ν. Ασπίπι, (]. Βαθυμπιῖκοῦ, 
Ὗ. νικάο]ραπά. [ΝΒ α. 572 3.] 1,6χ.-8, σοορ. ΟΘἘ. “ζ τ2. ----, ἰπ 1, οἶπνν. ρΘ Ὁ. ὑἱ. τ4..--- 

ϑγϑίοριπαι οι ΡΠ ΠΟΘΟΡἢΪΘ. (, 6) Βοϑαγθοίεοε νου ΨΥ. ὈΠΠμΘυ, Α. Ἐ16Ε1, 
νΝ. νυπάις, ΝΥ. ΟΞναϊᾷ, Ἡ. ἘΡίπρθδαβ, Ἐ. Ἐποκοη, Εν. Ρδυΐθοη, ὟΝ. Μάμποβ, 
ὙΠ. ΤΠ ΡΡ5.. 2. Δαῇ. ΓΚ α..4353.} 1, 6χ.-8. τοοϑ. 6}. “δά το. ---, ἴῃ 1, οἴπνν. σ᾿ Ὁ. ὑ12.--- 

ὉΪ6 οΥοηα 8 οἤθη {ἰ16  αΐ! 8 η. (, 7) Βοαιροῖϊοι νοθὰ. Εν ϑομπιίάϊξ, 
Α. ἔσραα, Ο, Βοζοϊά, Ἡ. αηῖοὶ, ΤᾺ. Νόϊδοϊτο, Μ, 7. ἄθ ὅοοο, Ἐ. Ῥίβοβοὶ, 
Κ, ΟΘεϊάμοσγ, Ρ. Ηοζη, Ἐν Ν. Εἴποῖς, ὟΝ, ἀτὰρ, Κὸ. ΕἸοσθηζ [Δ ἃ. 4το 5. 
Ι,6χ.-8. τοοῦ, θῇ. ὠζ το. -- , ἰῃ Τιοίπταπᾶ ρΘΌ. δά 12.-- 

ὈΪ6 σείαοι δοῦθ ἀπ ἰδ ἰϑοῦθ Εἰ} ΓαῖΡ ὑπ6 ϑρΓΔΟΙΘ. (, 8) Β6- 
τθοῖοὲ νοι: Ὁ, ν. ΝΠ] Δπιον 2- Μ οΘΙ]Θπδοτέ, Κα, Κσαρδομοσ, 7. δ δοκθυηδροεὶ, 
ΕἾ. 1,6ο, Εν) Νογάθη, Ἐὶ, ΘΚαΐσομ, 2. Απῇ. ΟθΆ. “έ το.-, ἰπ οἰ πτναπᾶ ρΘΌ. ὠδά 12.--- 

ὈΪ0 οϑίθιΓορ 56 η Εἰ ΓΙ Γ6 η ὑπ (6 8 ]ϑοῆθη ϑρΓ ΔΟΊΗ. 
(1, 9οὴ Βοαγθοιῖθὲ νοῦ Α. Βοζζθηροεροσ, Δ. Βυβοκηοσγ, Ν. ν. 7αρὶό, 1. Μάοσβαίι, 
Μ. Μυχσκο, Εἰ, Ἀ16Θά], Ἐδ, Θουθ!ά, α. ϑυ1ῖ5, Α. ΤΡ, Α. ὙΝ δϑϑϑιονβίςν, Εν, ὙΝ οἰΐεδσ. 
[ἯΙ ἃ. 2906 3. τοοῦ. Ο,δ6}, ο“ζ το.---, ἴῃ Το πτσδηα ρ6Ρ. ὠδά τ2.--Ὁ 

ὉΪ6 Γοπ] Δ η 806 η 1.6 Γαΐο γα. ϑργδοίθη, ΝΠ ΕἸΠΘΟΠΠΙΡ 468 (61 80 θη. 
Ὁ, πὶ, τὴ Βραγροῖίθε νὸὰ Ἡ, Ζίμπιμοσ, Κα, Μϑυοσ, 1,. Ομσ. ϑίοση, Η. Μοσί. 
ἦν. ἍΓογοσ- ἄθοῖΘ. [ΓΝ α. 409 5.1 τοορ. (6 Ἀ. δά 1τ2.----, ἰὰ Τιοῖπνν. σ'6Ό. «δέ τ4.--- 

ΑΙ Θποῖπθ νοῦ ίαβϑιημῃ8- ππ| νον ππ 6896 8! οθ 6468 δίδαϊθϑ 
μη ἀοΡ Θ6ϑο 50. (1, 2) Βοατροίξοις νοῦ Α. Ψιογκαπάι, 1,. δ δαροσ, 
Μ, Ἐϊασέσιδπη, Ο, ΒΎδηϊο, Α. Τιαβοβίη ν. ΕΡΘαρυ τ, Ο, ΗϊηΐΖο. [πίοτ ἄδσ Ῥτοβ56.} 

δίαλί πα 6656} 980 Π αν 6168 ΟγΘηἴ8. (1, 3.) Βοαγροῖίθε νοπ Α. Ψίδυ- 
Καπάις, ἃ. Μδβροζσο, Μ. Ἑαγίγχιδπη, Ο, Ἐσδηζκο, Κ, Βδίμρϑθη, [9πἴοσ ἄθσ Ῥσϑϑεθ. 

δίασί πὸ 6686 50 Δ ΠῚ (6 αΡ ΘΟ θη ὑπ ΒΌΙΠΘΙ. (1,4, ἡ Βοασθοϊϊοὲ 
νοι ὕ. ν. ΝΥ ηδιαον2- ΜοΘ ]ϑηδοσ ἀπ Β. Νίθθο [ΝῚ ἃ. 28ο 5.1 τοσο. ὅδ. 
ὐἱζ 8.-ττο, ἴπ Τιοίατναπᾶ σοῦ. ὠδζ το. -- 

ϑίααϊ πη 6656|80Π 8 Ὁ δ ΠΘΊΘΡΘΙΗ ΖΟΙΐ (Οἱβθ. Ζὰτ ἔγαπζσδβίβομβϑπ 
Ἑονοϊαίΐοπ). (11, 5, 1} Βραγθοιζοι νὸμ Εν ν. Βοζοϊᾶ, Ἐ, (σοϊμϑίη, Ἐ. οϑοσ. 

ΟΓΝΙῚ αὶ 349 5.] 6 χ.-8. τοοϑ, θῇ. “ζ 9.--, ἴπ 1, οἰπτσαημᾶ σαρὶ ὑἱά τι.-- 

ϑγϑίοπιδι  ϑοῃθ ΒΘΟΙ ϑυν 886 8 0Π 8. (Π, 8) Βοϑαγθοῖδθε νοι Εὶ. ϑίδπιπηῖοσ, 
Ἐ. ϑόμπι, Κα, Θαζγοῖβ, ἡ. ΒΕ σθηρογρ, ἵ,. ν. Βᾶγ, Τρ, ν, ϑϑαβοτί, Εἰ ν, 1, 15χὲ, ὟΝ. Κὶ 3ῃ], 
Ῥι Τιαραπᾶ, ἃ. Απβομάςξζ, Ἐς Βοσηδῦζικ, Ἐς ν. Μασγειζ. ΓΧ, ΤΙ Χ ἃ. 526 5.1] Τ,6χ.-8. 
τοοό. (θῇ. ὠἠμζ τ4.--, ἱπ 1, οἰπτναπᾶ ρΘΌ. ὠ τό. --- 

ΑἸΙσοπηοῖπο γο Κϑινν Γίβομ δ 86 8. (Π, το. 1) Βϑαγροίτοι νου ὙΨ, [,6 χ 5. 
ΘᾺ. μά γ.---, ἴα Τιοϊητναηᾶ σ6Ρ. δά 9. --- 

ΡγΟΒΘῃ ΘΕ ἀπῇ ϑοπάθι- ΡΡοβροκία ὅθ ̓  “15. εἰπξείπου 
ΑὈτεΣΙαησοη (τ 

Αυβζὰν δὺβ ἄδπη ψογνοτί ἀθβ Ηδγδαβροθοῖβ, ἀοὺ ΤῊ Δ] 5 ουβίομς 

ἄρςς ἀδϑαιηΐνοσοβ, ἄθῃ Δαίογοη-ν εὐζει μη πα τηῖϊ Ῥτο βίο 6 ἢ 

δὺὸ8 ἄδῃχ ἍΝ οΥκ6) πογάθεη δυῦ υμβοη υτηβδοηβί ὑπ ροβιίτεὶ 

γψοτὴ Δ ουϊαρ νογβδησί, 


